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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 14 травня 2015 р. № 296  
Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
 

Кабінет Міністрів України постановляє : 
1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, що додаються. 
2. Запровадити з 1 липня 2015 p. марки акцизного податку нового зразка для 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва. 
3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються. 
4. Державній фіскальній службі забезпечити виготовлення до 25 червня 2015 р. 

марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва, а також їх продаж в установленому порядку. 

 
ЗРАЗКИ  

марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
вітчизняного та імпортного виробництва 

 
Для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва 

 
Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції  

(лікеро-горілчана продукція) 

 
Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією 

 
Для алкогольних напоїв імпортного виробництва 
Для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції  

(лікеро-горілчана продукція) 

 
Для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією 

 
Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром 
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Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва без фільтра 

 
Для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром 

 
Для тютюнових виробів імпортного виробництва без фільтра 

 
 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 14 травня 2015 р. № 297 
Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 

акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
 

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

податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 24, ст. 808, № 51, ст. 1850, № 89, ст. 
3265; 2014 р., № 81, ст. 2287, № 95, ст. 2726), зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

 
1. У пункті 5: 
1) абзац сьомий після слів «сплаченого за одиницю продукції, з точністю до 

тисячного знака» доповнити словами «, крім суми акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв»; 

2) в абзаці дев’ятому слово і цифри «від 1,2» виключити. 
2. Абзац перший пункту 17 після слів «з іноземними виробниками» доповнити 

словами «або іншими нерезидентами». 
3. Пункт 18 викласти в такій редакції: 
«18. Придбані марки передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним 

суб’єктам господарювання для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, 
що підлягають подальшому ввезенню на митну територію України.». 

4. У першому реченні абзацу першого пункту 28 слова «виробники такої 
продукції» замінити словами «покупці марок». 

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

від 14 травня 2015 р. № 458-р  
Про звільнення Ковальчука О.П. з посади генерального директора 

Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» 
 

Звільнити Ковальчука Олександра Петровича з посади генерального директора 
Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» у зв’язку з переходом на іншу 
роботу. 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 травня 2015 р. № 461-р  

Про звільнення Николенка О.М. з посади першого заступника Голови 
Державного агентства рибного господарства України 

 
Звільнити Николенка Олега Миколайовича з посади першого заступника 

Голови Державного агентства рибного господарства України за порушення Присяги 
державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України «Про 
державну службу»). 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 травня 2015 р. № 463-р  
Про звільнення Чунарьова О.В. з посади заступника Голови Державного 

агентства водних ресурсів України 
 

Звільнити Чунарьова Олексія Васильовича з посади заступника Голови 
Державного агентства водних ресурсів України з підстав, передбачених Законом 
України «Про очищення влади» (пункт 7-

2 частини першої статті 36 Кодексу законів про 
працю України). 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 травня 2015 р. № 472-р  
Про призначення Ковальчука О.П. Головою Державного агентства лісових 

ресурсів України 
 

Призначити Ковальчука Олександра Петровича Головою Державного агентства 
лісових ресурсів України. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 травня 2015 р. № 473-р  
Про призначення Вержиховського О.М. заступником Голови Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби України 
 
Призначити Вержиховського Олександра Мар’яновича заступником Голови 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
http://www.kmu.gov.ua/ 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 14 травня 2015 р. № 480-р  

Про утворення комісії з реорганізації Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби 

 
1. Утворити комісію з реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної 

служби. 
Затвердити головою комісії заступника Голови Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби Вержиховського Олександра Мар’яновича. 
2. Голові комісії: 
затвердити її персональний склад; 
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної 

ветеринарної та фітосанітарної служби; 
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати 

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними 
напоями, виготовленими з власного виноматеріалу (не придбаного) 

Номер, дата реєстрації: 2739-1 від 05.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України кривошея Г.Г.  
 
Метою законопроекту є створення сприятливого законодавчого поля, яке 

сприятиме започаткуванню діяльності на ринку нових підприємств з невеликими 
обсягами виробництва терруарних вин (вина місцевості), плодово-ягідних вин та 
унікальних медових напоїв з власної (не придбаної) сировини. 

Наслідком практичної реалізації законодавчих ініціатив буде вирішення ряду 
соціальних проблем в частині створення додаткових робочих місць у сільській 
місцевості, додаткових фінансових надходжень у вигляді податків до державного та 
місцевого бюджетів, що сприятиме розвитку регіональної інфраструктури. 

Із створенням сприятливих умов для виробництва напоїв медових та вин 
плодово-ягідних (без додання спирту), які сьогодні відсутні на ринку, за попередніми 
підрахунками, середньорічні обсяги їх виробництва складатимуть 10 млн. літрів та 50 
млн. літрів відповідно, що надасть можливість додатково збільшити щорічні фінансові 
надходження у вигляді податків. 

При цьому, 55 виробників винопродукції, що розташовані на материковій 
частині України, і за даними Державної фіскальної служби України у 2010-2013 роках 
сплачували кошти за ліцензію на оптову торгівлю, будуть сплачувати їх і надалі, 
оскільки вони не підпадуть під дію запропонованих змін до Закону України, тому що 
закуповують виноматеріали і відповідно перетворюють їх у товари для наступної їх 
реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам 
господарювання. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за 
ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів» було внесено зміни до частини четвертої статті 15 Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів», якими передбачалося запровадження з 
01.01.2007 річної плати за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями у 
розмірі 500 000 гривень. 

На сьогодні, всі суб’єкти підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на 
виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють 
поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим 
українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю. 

Проте, запровадження зазначеної норми Закону призводить до нерівних умов 
конкуренції між товаровиробниками та посилює монополізацію ринку алкогольних 
напоїв, зокрема виноградного вина, плодово-ягідних вин та медових напоїв, 
виробниками з великими обсягами виробництва продукції, що дозволяє їм сплачувати 
високу вартість ліцензії на право оптової торгівлі. 

При цьому, дія вищевказаної норми також унеможливлює створення унікальних 
терруарних виноградних (вин місцевості) та плодово-ягідних вин і натуральних 
медових напоїв (без додання спирту), оскільки продукція, вироблена з власної (не 
придбаної) сировини підприємствами, що мають невеликі обсяги виробництва, після 
сплати діючої суми збору за ліценцію на оптову торгівлю, стає 
неконкурентоспроможною. 
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Так, наприклад, у 2013 році у підприємств з великими обсягами виробництва 
частка вартості зазначеної ліцензії у собівартості реалізованої пляшки винопродукції 
складала: ПАТ «ДМК «Таврія» Херсонської області -  0,9 грн., ТОВ «ПТК Шабо» 
Одеської області - 0,2 грн., ПАТ «Коблево» Миколаївської області - 0,3 гривень. 

Разом з цим, у підприємств з невеликими обсягами виробництва ця частка 
складала: ТОВ «Велес» (ТМ «Колоніст») - 58,3 грн., ПрАТ «Одесавинпром» Одеської 
області - 27,0 грн., ВАТ «Зелений гай» Миколаївської області -   24,9 гривень. 

При цьому, наприклад, ФГ «Курінь» Херсонської області у 2013 році 
виготовило 1194,1 дал вина, з 1489,6 дал виноматеріалу виробленого на власних 
потужностях міні заводу первинного виноробства з власного (не придбаного) 
винограду. У разі придбання ФГ «Курінь» ліцензії на оптову реалізацію цієї продукції, 
частка її вартості у собівартості реалізованої пляшки винопродукції могла скласти 
293,1 гривні. 

Так само, ДП «Лианка» Закарпатської області, що виробило у 2013 році 791,1 
дал вина, у разі сплати вартості ліцензії на оптову торгівлю, мусило б додати 442,4 
гривні до собівартості кожної реалізованої пляшки вина. 

Загалом, в Україні станом на 01 січня 2014 року площа виноградних насаджень 
складала 75,1 тис. га, у тому числі по сільськогосподарським підприємствам - 61,6 тис. 
га. У власності фермерських господарств знаходяться близько 12,5 тис. га 
виноградників, з яких 600 суб’єктів господарювання володіють масивами більш ніж по 
10 га. 

Із загальної площі 253,2 тис. га плодово-ягідних насаджень, на площі     88,3 тис. 
га плодово-ягідні насадження вирощуються вітчизняними сільськогосподарськими 
підприємствами. 

Крім того, на початок 2014 року в Україні налічувалося майже 3 млн. 
бджолосімей. За показником виробництва меду Україна посідає перше місце в Європі 
та п’яте в світі після Китаю, Індії, Аргентини та США. У 2013 році в Україні було 
вироблено меду у кількості 73,7 тис. тонн. 

 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
Закон України «Про мораторій на здійснення промислового рибальства та 

інших видів спеціального використання водних біоресурсів на деяких 
рибогосподарських водних об’єктах України» 

Номер, дата реєстрації: 2776 від 05.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Купрієнко О.В. 
 
Метою прийняття законопроекту є забезпечення реалізації екологічної політики 

України, екологічних прав громадян, охорона природного відтворення водних 
біоресурсів, встановлення основних нормативних засад при здійсненні спеціального 
використання водних біоресурсів та відповідної господарської діяльності, що на думку 
автора надасть можливість досягти виконання таких завдань як: екологічна та 
продовольча безпека України, відновлення популяції цінних промислових видів риби в 
Україні, наповнення Державного бюджету України, підвищення спортивної культури в 
Україні, а також захист громадян України від недоброякісної продукції. З 8 липня 2011 
року діє Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 17, ст.155 ), 
який крім іншого,  мав визначати основні засади діяльності та державного регулювання 
в галузі   рибного господарства, збереження та раціонального використання  водних    
біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого 
самоврядування  і  суб'єктами   господарювання, які здійснюють рибогосподарську 
діяльність у внутрішніх водних об'єктах України, внутрішніх морських водах і 
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територіальному морі, континентальному шельфі, виключній   (морській)   економічній   
зоні  України  та відкритому морі. 

Однак, цей Закон України фактично створив такі корупційні механізми, які 
унеможливлюють контроль за діяльністю «промисловців», кількістю виловленої риби, 
її видовим складом та сприяють незаконному збагаченню певної категорії людей. 
Більш того, відсутність належного контролю з боку відповідних державних органів та, 
у зв’язку з цим, надмірний перелов водних біоресурсів фактично порушили екологічну 
та продовольчу безпеку України та сприяли неналежному наповненню Державного 
бюджету України.  

Дана ситуація призвела до стрімкого зниження поголів’я аборигенних видів 
водних біоресурсів (риба - жерех, судак, лин, короп, щука тощо) до критичного рівня. 

Таким чином, комплекс різних причин привів до надмірного використання 
ресурсів промислових видів риб в Україні, що, в свою чергу, викликає збільшення 
вилову компенсуючих видів. Запаси по багатьох видах вважаються такими, що вийшли 
за межі норм екологічної безпеки, а деякі перебувають у критичному стані. 

При цьому не було введено в дію ряд альтернативних способів управління. 
У цьому відношенні саме постійна надмірна експлуатація ресурсів викликає 

найбільшу занепокоєність станом навколишнього середовища в даний час.  
Варто зазначити, що у запропонованому законопроекті використано та 

проаналізовано закордонний досвід збереження популяції рибних запасів.  
Так, нові загальні керівні принципи рибальства ЄС, націлені на вирішення в 

тому числі і цих проблем (European Commission, 2002a). У той час як виробництво 
риболовецької продукції в цілому знижується, в Західній Європі різко зросло 
культивування водних організмів, особливо морських аквакультур. Для більш 
ефективного вирішення проблем скорочення популяції цінних промислових видів риб в 
Європейському Союзі існують водна рамкова директива і рекомендації Європейського 
союзу з комплексного використанню прибережної зони і стратегічної екологічної 
оцінки. 

Досвід Естонії показує, наскільки важливо уникати негативного впливу на 
екосистему, яким супроводжується рибальство. Рибні популяції знаходяться в 
хорошому стані, якщо рибні запаси здатні, незважаючи на навантаження промислового 
вилову та наявні екологічні умови, відтворюватися природним шляхом, і види мають 
властивої їм віковою структурою. 

Велика частина промислового рибальства Естонії регулюється на міжнародному 
рівні. При підрахунку обсягів вилову в Балтійському морі робиться відмінність між 
мігруючими і осілими рибами. 

Квоти вилову для мігруючих видів риб (кілька, салака, тріска, лосось) 
затверджує Рада Європейського союзу. Для деяких видів риб затверджені періоди 
міжнародної заборони на вилов. Господарювання щодо осілих видів риб (окунь, судак 
та ін.) залишаються на розсуд держави. 

Надмірний вилов риби в Естонії, а також відсутність відповідних місць для 
нересту або проживання стали причиною загрози для виживання багатьох видів риб 
(лосось, вугор, морська форель), а природна здатність до відтворення за обставин 
критичного скорочення поголів’я риб занадто мала. З метою відновлення або зміцнення 
їх природних колоній в Естонії на державному рівні займаються відтворенням рибних 
запасів. 

Так, наприклад, розведенням необхідної для Естонії риби займається 
Пилуласький Рибницький відділ Центру управління державними лісами 
(RMKhttp://www.rmk.ee/). В основному, тут вирощують і розводять лосося і вугра. 
Також розводиться морська форель, жерех, судак, лин, короп, щука і річковий рак. 

При цьому в Естонії для відновлення і збереження гарного стану рибних 
запасів, а також для організації щадного вилову риби: 
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• закладені основи для систематичного рибницького відтворення рибних 
запасів; 

• впроваджені принципи єдиної політики ЄС у галузі рибного промислу, а також 
законодавство про рибальство приведено у відповідність з правовими актами ЄС. За 
допомогою внутрішнього законодавства Естонії впорядковані визначення професійного 
рибака і рибалки-любителя, а також їх права та обов'язки; 

• після приєднання до ЄС розширилися естонські традиційні можливості 
рибалок Естонії, також розширилися можливості для лову; 

• введена в дію єдина база даних по рибним промислам на базі Інтернету, що 
підвищило ефективність нагляду над незаконним рибальством і збутом виловленої 
риби; 

• за допомогою запуску проекту з поліпшення екологічної якості водойм 
започатковано розв'язання проблем з перегороджування шляхів міграції мігруючих 
риб, для того щоб відкрити в промисловому відношенні шляху доступу риб в місця їх 
ікрометання в загатах, споруджених на основних річках, і розширити ареал проживання 
риб; 

• розпочаті систематичне картографування місць ікрометання риб, а також 
оцінка ситуації і визначення напрямків розвитку аматорського рибальства. 

На даний час в Україні фактично має місце використання суб’єктами 
господарювання прогалин у профільному законодавстві України, за допомогою чого їм 
цілком легально вдається здійснювати діяльність, яка за своїм змістом фактично є 
браконьєрською. Внаслідок вказаних обставин держава Україна недоотримує значні 
грошові надходження до Державного та місцевих бюджетів, а в ситуації, що склалася 
на відповідному ринку, споживчі послуг є цілком незахищеними.   

Запровадження відповідного Закону України «Про мораторій на здійснення 
промислового рибальства та інших видів спеціального використання водних 
біоресурсів на деяких рибогосподарських водних об’єктах України» дозволить 
встановити юридичні механізми, за допомогою яких вдасться усунути негативні явища 
у суспільному житті, економіці, та публічних фінансах України, відновити популяцію 
цінних промислових видів риби в Україні, захисти учасників суспільних відносин та 
сприяти інтеграції України до міжнародної системи рибальства.  

Викладене свідчить про доцільність прийняття відповідного Закону на базі 
законопроекту, що пропонується.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників» 

Номер, дата реєстрації: 2791 від 07.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Тимошенко Ю.В. 
 
Даний законопроект має за мету захист прав громадян та юридичних осіб – 

власників земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, та власників виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) 
для ведення особистого селянського господарства.  

01 січня 2016 року, за умови набрання чинності законом про обіг земель 
сільськогосподарського призначення, в Україні  спливає термін дії мораторію на 
купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. З цього часу в державі буде 
легалізовано купівлю – продаж та у інший спосіб перехід власності на 42 млн.га земель 
сільськогосподарського призначення, які є основою національного багатства.  

Разом із тим, до цього часу в Україні не сформовано правових, організаційних та 
економічних передумов для запровадження функціонування повноцінного рину землі. 
За півроку до відміни мораторію досі невідомо, за якими правилами здійснюватиметься 
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відчуження зазначених земель. Відсутні правові механізми захисту дрібних 
землевласників. Як і раніше, чітких, прозорих та економічно вигідних для держави та 
вітчизняного села умов обігу земель сільгосппризначення законодавчо не встановлено.  

На сьогодні в Україні ціна гектара землі сільськогосподарського призначення у 
декілька разів нижча від ціни на аналогічні ділянки у країнах ЄС з розвиненим 
аграрним сектором. В Україні 1 га сільськогосподарських угідь оцінюється у 500 
дол.США, у той час як у Польщі його середня вартість складає 7,5-8 тис., у Іспанії – 14-
15 тисяч.дол. При цьому в умовах економічної кризи в державі вартість на земельні 
ділянки продовжує знижуватися, що поглиблює зубожіння їх власників та підвищує їх 
готовність до продажу належної їм землі за заниженою ціною.  

До цього часу в Україні досі повноцінно не сформований Державний земельний 
кадастр, що обумовлює документальну невизначеність  та нечіткість  меж значної 
кількості земельних ділянок.  Також варто наголосити, що земельні ділянки площею 3,6 
га  (саме таким є розмір середнього паю в Україні), особливо з невизначеними межами,  
не є привабливим товаром для ринку, де попитом користуються великі масиви угідь 
(поля) площею від декілька десятків гектарів і вище.  В таких умовах розпайовані 
земельні ділянки стануть об’єктом купівлі-продажу по значно заниженим цінам з 
метою їх консолідації для  продажу на вторинному ринку. Унаслідок цього власники 
паїв залишаться з ресурсом, недостатнім ні для відкриття бізнесу, ні для інвестиції у 
альтернативні активи, а переваги від цього отримують виключно великі агрохолдинги 
та корпорації.  

Таким чином, наслідком відкритого з 2016 року вільного обігу земель 
сільгосппризначення стане збагачення представників великого капіталу за рахунок 
землі, яка сьогодні залишається ледве не останнім вітчизняним ліквідним ресурсом у 
держави, а також зубожіння сільського населення, за безцінь позбавленого земельних 
ділянок – єдиного джерела виживання.  А тому відміна у таких умовах мораторію у 
жодному разі не відповідатиме інтересам держави та суспільства і  стане  кроком для 
аграрного рабства.  

Разом із тим, 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 ділянок державою. Від імені держави викуп зазначених ділянок 
здійснюватиме уповноважений Кабінетом Міністрів України орган за ціною, яка 
відповідатиме ринковій вартості зазначених ділянок. 

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

України» (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра) 
Номер, дата реєстрації: 2793 від 07.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кишкар П.М. 

 
Основною метою прийняття законопроекту є удосконалення Земельного кодексу 

України шляхом приведення його статей 150 і 208 у відповідність із положеннями 
Кодексу України про надра. Адже існуючі на сьогодні неузгодження, і перш за все, у 
визначенні права землевласників і землекористувачів на видобування корисних 
копалин місцевого значення, зокрема торфу, негативно впливають на розвиток 
торфодобувної промисловості України через затримку, а то і не вирішення питань по 
наданню нових ділянок торфородовищ для промислового видобутку торфу. 

Так, стаття 23 Кодексу України про надра надає землевласникам і 
землекористувачам право видобувати для своїх господарських і побутових потреб 
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корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки   до   двох   
метрів   в   межах   наданих   їм   земельних   ділянок  без спеціальних дозволів та 
гірничого відводу. 

Тоді як згідно статті 150 Земельного кодексу України торфовища з глибиною 
залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини відносяться до 
особливо цінних земель і розробка їх для видобутку торфу заборонена.  

Згідно статті 150 Земельного кодексу України до особливо цінних земель 
віднесені торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені 
незалежно від глибини. 

Враховуючи, що торфовища з глибиною залягання торфу до одного метра згідно 
з технологічними умовами не підлягають промисловій розробці і можуть 
використовуватися тільки як сільгоспугіддя, до особливо цінних земель віднесені всі 
торфовища в Україні. Це унеможливило вилучення торфовищ та окремих, навіть 
невеликих торфоділянок для промислової розробки торфу, а сама торфовидобувна 
галузь функціонує поза законом. 

Через значні ускладнення порядку надання ділянок торфовищ для їх 
промислової розробки значна частина діючих торфодобувних підприємств працює з 
постійним дефіцитом виробничих потужностей для видобування торфу, що негативно 
впливає на їх виробничу та фінансово-господарську діяльність, на забезпечення 
населення цим дешевим та ефективним паливом, яке в значній мірі може замінити 
дорогий імпортний газ. 

Одночасно складається катастрофічна економічна ситуація з використанням 
осушених торфовищ, загальна площа яких в сільськогоспо-дарському та 
лісогосподарському користуванні становить біля 300 тис. га, що становить майже 
третину від загальної кількості площі торфовищ України. Під промисловим видобутком 
торфу зайнято менше одного відсотка від загальної площі торфовищ. 

В даний час осушені торфовища в сільськогосподарському виробництві 
використовується неефективно або взагалі не використовується, заростають бур’янами, 
кущами, а гідротехнічні споруди, осушувальні канали, насосні станції, мости через 
канали та шлюзи руйнуються або зруйновані. У зв’язку з цим із року в рік зростає 
загроза торф’яних пожеж, які носять надзвичайно небезпечний характер, адже вогонь 
перекидається на населені пункти, ліси, посіви сільгоспкультур, промислові об’єкти, 
залізниці та інші споруди. 

Враховуючи викладене, та з метою раціонального використання ресурсів торфу 
в Україні назріла необхідність перегляду статті 150 Земельного кодексу України щодо 
використання торфовищ. 

Згідно статті 208 Земельного кодексу України від відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва звільняється видобування 
торфу за умов повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього 
використання. Хоча цілком очевидно, що після вичерпання запасів торфу повернути 
вироблені ділянки торфовищ в попередній стан практично неможливо. У той же час 
стаття 24 Кодексу України про надра встановлює, що користувачі надр зобов’язані 
приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний 
для подальшого їх використання у суспільному виробництві.  

Внесення змін, що пропонуються, буде позитивно сприяти нарощуванню обсягів 
промислового видобутку торфу на виготовлення палива та добрив в Україні, усунить 
різночитання в законодавстві, що регулює порядок використання земельних ділянок 
для видобутку торфу. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України  про 
внесення зміни до статті 20 Земельного кодексу України щодо забезпечення 
використання земельних ділянок за цільовим призначенням» 

Номер, дата реєстрації: 1226/П від 12.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення зміни до статті 20 

Земельного кодексу України щодо забезпечення використання земельних ділянок за 
цільовим призначенням (реєстр. № 1226), поданий народним депутатом України 
Різаненком П.О. 

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

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

Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо врегулювання 
правовідносин при оформленні прав власності чи користування земельною 
ділянкою» 

Номер, дата реєстрації: 1593/П від 12.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
Відхилити проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний 

земельний кадастр» щодо врегулювання правовідносин при оформленні прав власності 
чи користування земельною ділянкою (реєстр. № 1593), поданий народним депутатом 
України Купрієнком О. В 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів 
та запобігання корупції у сфері земельних відносин» 

Номер, дата реєстрації: 2279-1/П від 15.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо активізації проведення земельних торгів та запобігання корупції у 
сфері земельних відносин (реєстр.№ 2279-1), поданий народними депутатами України 
Рудиком С.Я., Бубликом Ю.В., Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., 
Марченком О.О., Головком М.Й. 

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

змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» 
Номер, дата реєстрації: 2279/П від 15.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу 

України щодо проведення земельних торгів  (реєстр.№ 2279), поданий народними 
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депутатами України Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., Давиденком В.М., 
Козаченком Л.П., Лунченком В.В., Кулінічем О.І., Лабазюком С.П., Івченком В.Є.. 

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

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

внесення змін  до Закону України «Про карантин рослин» щодо зменшення 
адміністративного навантаження» 

Номер, дата реєстрації: 2655/П від 13.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України постановляє: 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про карантин рослин» щодо зменшення адміністративного навантаження  
(реєстр. № 2655), поданий народними депутатами України Івченком В.Є., 
Мірошніченком І.В., Лабазюком С.П., Кутовим Т.В., Кулінічем О.І., Бакуменком О.Б., 
Мушаком О.П. 

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

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

щодо усунення суперечностей у сфері ліцензування» 
Номер, дата реєстрації: 2842 від 14.05.2015 
Ініціатор: Народний депутати України Вознюк Ю.В. 
 
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про оцінку 

земель» та до Земельного кодексу України з метою усунення суперечностей із Законом 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з метою покращення 
доступу до ринку оціночних послуг.  

2 березня 2015 року прийнято Закон України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності». 

Після набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» у абзаці третьому ст. 6 Закону України 
від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель» слова «отримали ліцензії на виконання 
землеоціночних робіт у встановленому законом порядку» будуть замінені словами 
«зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників». 
Після цього, згадана стаття набуває наступного вигляду: 

   
«Стаття 6. Суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель 
Суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є: 
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які 

здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні 
особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок; 

юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі 
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані 
у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників; 
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фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали 
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних 
ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому 
законом порядку; 

юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх 
організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі 
сертифікованих інженерів-землевпорядників.» 
 
Зазначена редакція статті є недосконалою та може допускати неоднозначні 

трактування, проте її норми щодо визначення кола суб’єктів оціночної діяльності, які 
мають право виконувати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
доцільно застосовувати із урахуванням наступних положень: 

 1. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали 
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
можуть вважатися суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель та виконувати 
роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок за наявності одного лише 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
оскільки із набранням чинності Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» ліцензування землеоціночних робіт 
припиняється, а тому додаткова вимога щодо «одержання… ліцензії на виконання 
землеоціночних робіт у встановленому законом порядку» не може застосовуватися. 

 2. Щодо діяльності юридичних осіб – суб’єктів господарювання як 
суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, то вони, формально, мають 
відповідати двом вимогам: (1) мати у своєму складі оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок та (2) бути зареєстрованими у Державному реєстрі 
сертифікованих інженерів-землевпорядників. Якщо перша вимога є цілком 
логічною, то друга вимога, очевидно, була внесена до законодавство без належного 
обґрунтування, проте, на жаль, набула статусу законодавчої норми. 

Слід окремо відзначити, що закріплена у абзаці третьому ст. 6 Закону України 
від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель» лінгвістична конструкція «суб’єкти 
господарювання…, що мають… та які зареєстровані…» вказує на те, що вимога щодо 
реєстрації у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-
землевпорядників стосується саме «юридичних осіб – суб’єктів господарювання», а не 
«оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок». 

При цьому слід взяти до уваги, що порядок ведення Державного реєстру 
сертифікованих інженерів-землевпорядників, визначений статтею 66-1 Закону України 
від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», передбачає внесення до згаданого реєстру 
відомостей про фізичних осіб – інженерів-землевпорядників, а не юридичних осіб. 

Таким чином, внаслідок набрання чинності Законом України від 02.03.2015 № 
222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» виникає колізія між 
Законом України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель» та Законом України 
від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», оскільки перший вимагає реєструвати 
юридичних осіб – суб’єктів господарювання як суб’єктів оціночної діяльності у сфері 
оцінки земель у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, а 
другий – виключає таку можливість. 

Крім того, внесеними змінами до Земельного кодексу України запроваджено 
незрозумілий документ під назвою «дозвіл», що суперечить основним принципам 
державної політики у сфері господарської діяльності. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується усунути суперечності між окремими 
законодавчими актами шляхом внесення до них змін.  

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» 
Номер, дата реєстрації: 2845 від 14.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Кутовий Т.В., Бакуменко О.Б.,  

Кулініч О.І., Вітко А.Л., Лабазюк С.П., Івченко В.Є., Лунченко В.В., Кучер М.І., 
Юрчишин П.В., Голуб В.В. 

 
Метою прийняття даного законопроекту є: 
стимулювання виробництва безпечних та якісних кормів і тваринницької 

продукції; 
збереження і підвищення продуктивності тварин; 
отримання якісної та безпечної продукції тваринництва; 
забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров'я тварин кормів; 
захист кормів, кормових добавок і преміксів від фальсифікації. 
Завданням законопроекту є встановлення законодавчо врегульованих відносин 

між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку кормів, 
кормових добавок та преміксів, чітка регламентація прав та обов'язків, а також 
відповідальності за якість і безпечність продукції, а також приведення у відповідність 
термінології з метою забезпечення гармонізації із законодавством ЄС.  

Розроблення законопроекту обумовлено тим, що питання виробництва, 
експорту, імпорту, використання, пакування, маркування, транспортування, зберігання 
та введення в обіг кормів, кормових добавок та преміксів, основи забезпечення їх 
якості та безпеки в Україні законодавчо не врегульовано, що створює великі ризики для 
здоров’я людини під час споживання харчових продуктів тваринного походження.  

Розроблення законопроекту продиктовано необхідністю гармонізації 
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині порядку 
забезпечення безпечності та гігієни кормів. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про побічні 

продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людиною» 
щодо деяких питань поводження з продуктами тваринного походження» 

Номер, дата реєстрації: 2863 від 15.05.2015 
Ініціатор:Народні депутати України Левченко Ю.В., Головко М.Й.,  

Іллєнко А.Ю., Осуховський О.І. 
 
Законопроект розроблено з метою забезпечення стабільного розвитку 

тваринництва та рослинництва в Україні.   
Завданням законопроекту є створення законодавчих передумов для можливості 

ефективного поводження з продуктами тваринного походження.  
Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, що не 

призначені для споживання людиною» (далі по тексту — Закон) визначає організаційні 
та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, 
збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, 
видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних 
непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних 
продуктів тваринного походження. Іншими словами, під дію Закону в тій чи інший мірі 
підпадають абсолютно усі свинарські господарства. 

Згідно з Законом побічні продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною, поділяються на три категорії, до яких зокрема належатимуть 
такі продукти тваринного походження свиноферм: 

І категорія — туші та частини свиней, що використовуються для наукових цілей; 
ІІ категорія — туші та їх частини свиней, що загинули від інфекційних хвороб, 

побічні продукти тваринного походження, що містять забруднюючі речовини, які 
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перевищують допустимий рівень, встановлений згідно із законодавством, продукти 
тваринного походження, визначені непридатними для споживання людиною у зв’язку 
із зараженням інфекційними хворобами, гній; 

ІІІ категорія — інші продукти тваринного походження визнані за різними 
критеріями непридатними або непризначеними для споживання людиною. 

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, 
підлягають виключно видаленню і не можуть завозитися в Україну. 

Щодо побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії ІІ, 
у тому числі до гною, встановлено спеціальні і досить суворі умови поводження. Вони 
повинні бути: 

 перероблені на органічні добрива після обов’язкового оброблення 
шляхом стерилізації під тиском; 

 компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом 
стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами; 

 оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними 
методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або 
сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів. 

Ці положення суперечать європейській практиці поводження з продуктами 
тваринного походження, збереження і утилізації гною, а також із технологіями його 
переробки. 

Підтверджуючі аргументи: 
1) Хоча Закон розроблений з метою гармонізувати вітчизняне законодавство 

в сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження відповідно до 
вимог міжнародного законодавства — Регламенту ЄС №1069/2009 та Регламенту ЄС № 
142/2011, схожість зводиться тільки до зарахування гною до ІІ категорії побічних 
продуктів тваринництва. При цьому Закон цілковито викривляє положення щодо 
поводження з гноєм. Так, відповідно до Регламенту ЄС №1069/2009, гній утилізують у 
такі способи:  

• внесення в землю без обробки (у випадку з гноєм, умістом шлунково-
кишкового тракту, відокремленим від шлунково-кишкового тракту […], які 
компетентний орган не вважає такими, що несуть ризик поширення серйозних 
трансмісивних хвороб) (Частина ІІ, Стаття 13, розділ f);  

• використання для приготування компосту чи перетворення на біогаз (у випадку 
з гноєм, шлунково-кишковим трактом та його умістом […], які компетентний орган не 
вважає такими, що несуть ризик поширення серйозних трансмісивних хвороб, після 
обробки чи без попередньої обробки) (Частина ІІ, Стаття 13, розділ е, іі); 

• стерилізація під тиском передбачена лише в тих випадках, коли побічні 
продукти тваринництва використовують для виробництва органічних добрив чи 
ґрунтопокращувачів, які розміщують на ринку відповідно до Статті 32 Регламенту 
(Частина ІІ, Стаття 13, розділ d).  

Згідно з поясненням Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, 
положення про «внесення гною в землю без обробки» було вилучене за пропозицією 
Міністерства екології та природних ресурсів оскільки ця вимога суперечить 
екологічному законодавству ЄС. Таке твердження не відповідає дійсності. Поводження 
з гноєм прописане у Регламенті ЄС №1069/2009, що має загальне застосування: є 
обов’язковим у повному обсязі та повинен прямо застосовуватися в усіх державах-
членах. Крім того, узгоджене з низкою директив: NEC Directive 2001/81/EC, The IPPC 
Directive 96/61/EC, The Sewage sludge (in agriculture) Directive 86/278/EEC, The Waste 
Directive 2006/12/EC, The Drinking Water Directive 98/83/EC, The Bathing Water Directive 
76/160/EEC, The Urban Wastewater Directive 91/271/EEC, The Nitrate Directive 
91/676/EEC, The Groundwater Directive,  The Water Framework Directive 2000/60/EC, 
Protection of farmed animals Directive 98/58/EC, Animal By-Products Regulations 
1774/2002. 
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Щодо невідповідності екологічному законодавству України, яким непередбачена 
еквівалентна до вимог ЄС система штрафів за неконтрольоване додавання гною в ґрунт 
та не розроблені відповідні вимоги до поводження із ним. За таких умов дійсно є 
потенційна загроза екологічній безпеці країни. Водночас, перекидати всі необхідні 
роз’яснення та уточнення на підзаконні акти, коли у Законі написано: переробка «на 
органічні добрива після обов’язкового оброблення шляхом стерилізації під тиском» (а 
гній — це органічне добриво), видається малоймовірним.  

У цьому контексті не має підґрунтя ще одне з пояснень  Державної ветеринарної 
та фітосанітарної служби: «Стерилізації під тиском  […] передбачена лише для 
побічних продуктів, які мають ризики для здоров’я людини або тварини, а саме 
захворювань збудників, яких можливо знищити при зазначених умовах або для 
ризикованого матеріалу BSE. Тобто відсоток побічних продуктів, які потребуватимуть 
обов’язкової стерилізації при вказаних умовах, складатиме менше 0,1% від усіх 
утворених побічних продуктів». На жаль, у Законі таких уточнень немає.   

2) Згідно з європейською практикою  (вона для України пріоритетна), 
рідкий гній тварин зберігають у бетонних резервуарах, лагунах, гноєзбірник ваннах під 
решітчастою підлогою у виробничих корпусах; твердий — у буртах або насипом. 
Термін зберігання зазвичай визначений законодавчо або у рекомендаціях типу Кодексу 
доброї сільськогосподарської практики: упродовж 1–12 місяців залежно від клімату (у 
середньому — 6). За цей період у гної відбуваються складні біохімічні процеси 
(бродіння, ферментація тощо), унаслідок чого він знезаражується та перетворюється в 
перегній (органічне добриво). У такому вигляді його вносять у ґрунт (на основі 
розрахунків поживності гною та результатів лабораторних аналізів ґрунту): середня 
норма в ЄС — 20–40 м3 на га. Кількість та періоди внесень також визначено в 
рекомендаціях або закріплено законодавчо (зазвичай заборонено з листопаду по 
лютий). Стерилізація під тиском перед внесенням не передбачена!  

3) Технічні умови стерилізації, прописані в Законі, не може забезпечити 
жодна біогазова установка. Тож кожне господарство муситиме встановлювати 
спеціальне обладнання, що потребуватиме значних інвестицій (це проблематично в 
умовах теперішньої економічної кризи). При цьому, підтримування температури 133 
оС, передбачає значні енергозатрати, недоцільні в умовах енергодефіциту в державі, 
особливо враховуючи обсяги гною, які продукує тваринницький сектор (тільки 
свинарство 2014-го виробило близько 23 млн м3).  

4) Україна вільна від хвороб списку А і Б, визначених Міжнародним 
епізоотичним бюро (OIE). Отже, немає передумов для спеціального поводження з 
гноєм, передбаченого Законом. 

5) У сучасних інтенсивних умовах функціонування сільськогосподарського 
виробництва актуальна проблема — підтримання та підвищення родючості ґрунтів. 
Згідно з результатами наукових досліджень, для бездефіцитного балансу гумусу в 
ґрунтах України треба використовувати 10 т органічних добрив на гектар ріллі. Однак в 
останні роки обсяг внесення не перевищує 1 т/га. Необхідні обсяги органічних добрив 
для підтримання родючості ґрунтів можна досягти в державі за рахунок раціонального 
використання всіх можливих резервів гною сільськогосподарських тварин та посліду 
птиці. Так, відповідно до висновку Інституту землеробства УААН №08/1179 від 
23.12.2005р., рідкий гній свиней є цінним органічним добривом, яке за агрохімічними 
властивостями близьке до органо-мінеральних добрив (поєднує властивості 
підстилкового гною і поживних елементів мінеральних добрив). При цьому аналіз 
посібників та рекомендацій із масового внесення гною (див. у Посиланнях) підтвердив, 
що вимога попередньої його стерилізації під тиском не прописана. Це «інновація» 
українського Закону, що може мати катастрофічні наслідки для балансу гумусу в 
ґрунтах України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про звільнення Павленка О.М. з посади Міністра аграрної 
політики та продовольства України»  

Номер, дата реєстрації: 2865 від 15.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Деркач А.Л., Бандуров В.В., 

Развадовський В.Й., Барвіненко В.Д., Молоток І.Ф., Єремеєв І.М. 
 
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції Верховна Рада 

України постановляє: 
1. Звільнити Павленка Олексія Михайловича з посади Міністра аграрної 

політики та продовольства України. 
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.  
 
У зв’язку із нищенаведеним, дана Постанова передбачає звільнення   Павленка 

О.М. з посади Міністра аграрної політики та продовольства України. 
Необхідність звільнення Павленка О.М. з посади Міністра аграрної політики та 

продовольства України обґрунтовується невідповідністю його діяльності змісту і 
спрямованості діяльності української держави та її владних інституцій. 

Бездіяльність Павленка О.М. на посаді Міністра аграрної політики та 
продовольства України призвела до відсутності державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва, що негативно позначилось на його розвитку в 
цілому. Особливо це помітно на прикладі галузі тваринництва де склались негативні 
тенденції з виплатами: 

- спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження 
молодняку великої рогатої худоби;  

- часткового відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та 
корів молочного, м’ясного та комбінованого  напрямку продуктивності;  

- відсоткової ставки за кредитами, залучення на будівництво і реконструкцію 
тваринницьких ферм і комплексів, вартості будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств по виробництву комбікормів. 

Внаслідок цього, в ряді районів поголів’я великої рогатої худоби зменшилось за 
останній період втричі. 

Відсутній механізму впливу держави на формування ціни на молоко 
переробними підприємствами та фізичним особам. На сьогодні найбільше страждають 
дрібні та середні виробники молока, де ціна встановлюється закупівельниками не по 
якості продукції, а в залежності від її кількості. 

Не здійснено жодних кроків по вирішенню питання спрощеного порядку 
надання в оренду суб’єктам господарювання  земель державної власності. Не 
врегульовано питання «відумерлої спадщини». 

У зв’язку з повною відсутністю контролю з боку міністерства аграрної політики 
та продовольства України за великими підприємствами-переробниками на селі 
припинено виплати за угодами про соціально-економічну співпрацю, впровадження 
соціальних програм по відновленню інфраструктури. Орендатори землі взагалі не 
переймаються проблематикою територій, на яких вони працюють, виключно 
переймаючись надприбутками. 

В умовах проведення адміністративної реформи та скорочення сільських рад, 
закриття залізничних та автобусних маршрутів, жахливого стану доріг, скорочення 
ФАПів та амбулаторій, закриття шкіл та дитячих садків сільське населення поставлено 
в жахливі умови та знаходиться на межі виживання. 

За таких обставин перебування Павленка О.М. на посаді Міністра аграрної 
політики та продовольства України є неможливим і таким, що суперечить інтересам 
держави і суспільства. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 



   
  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 
 

 - 19 - 

 
 
 

Випуск  
№ 103 

29 травня 
2015 року 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення зміни до 
Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплексу» щодо деяких питань виробництва 
сільськогосподарської техніки» 

Номер, дата реєстрації: 1240/П від 18.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України постановляє: 
 Відхилити проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про 

стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового 
комплексу» щодо деяких питань виробництва сільськогосподарської техніки, (реєстр. 
№ 1240), внесений народними депутатами України Головком М.Й., Осуховським О.І., 
Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Левченком Ю.В., Рудиком С.Я. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України 
про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України щодо уточнення 
переліку об’єктів, при будівництві яких не відшкодовуються втрати 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»  

Номер, дата реєстрації: 1028/П від 19.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 

 
Верховна Рада України постановляє: 
Проект Закону України про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу 

України щодо уточнення переліку об’єктів, при будівництві яких не відшкодовуються 
втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (реєстр. № 1028), 
поданий народним депутатом України  Фірсовим Є.П., повернути суб’єкту права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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

деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов для ведення 
сільського господарства»  

Номер, дата реєстрації: 2894 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України постановляє: 
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо поліпшення умов для ведення сільського господарства (реєстр.     
№ 1368), поданий  народним  депутатом України Яценком А.В. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про проведення парламентських слухань на тему: 

«Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук 
української моделі» 

Номер, дата реєстрації: 2754 від 28.04.2014 
Ініціатор: Народні депутати України Кутовий Т.В., Кулініч О.І.,      

Бакуменко О.Б., Бриченко І.В., Петьовка В.В., Лабазюк С.П., Давиденко В.М., 
Юричишин П.В., Хлань С.В.,  Мушак О.П., Лунченко В.В., Вадатурський А.О., 
Кучер М.І., Люшняк М.В., Кіт А.Б., Кузьменко А.І.,  Івченко В.Є.,         
Корнацький А.О., Мірошниченко І.В., Вітко А.Л., Бобов Г.Б., Дідич В.В., 
Заболотний Г.М. 

Верховна Рада України постановляє: 
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1. Провести у вересні 2015 року в залі пленарних засідань Верховної Ради 
України парламентські слухання на тему: «Регулювання обігу земель 
сільськогосподарського призначення: пошук української моделі». 

 2. Кабінету Міністрів України до 15 серпня 2015 року підготувати і подати до 
Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів  України інформаційно-
аналітичні матеріали щодо питання парламентських слухань та відповідні пропозиції 
до рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного 
питання. 

3. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин забезпечити підготовку і проведення парламентських слухань та внести 
пропозиції щодо їх рекомендацій. 

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

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

6. Управлінню комп’ютеризованих систем, Інформаційному управлінню 
Апарату Верховної Ради України та Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради 
України забезпечити аудіо- та відеотрансляцію парламентських слухань у мережі 
Інтернет. 

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

 
Завданням слухань є:  
– забезпечення відкритості діалогу із суспільством з питань купівлі-продажу та 

економічного обігу земель сільськогосподарського призначення та залучення до цього 
процесу широких кіл державних та неурядових експертів, громадськості;  

– розробка конкретних пропозицій щодо законодавчого забезпечення введення 
земель сільськогосподарського призначення до економічного обігу. 

Протягом тривалого часу в Україні існує мораторій на відчуження земель 
сільськогосподарського призначення. Запроваджений як тимчасовий нетривалий захід, 
направлений на підготовку законодавства до запровадження повномасштабного ринку 
земель, він діє вже майже півтора десятка років, суттєво обмежуючи права власників 
земельних ділянок, а також створюючи невиправдані перешкоди у внесенні інвестицій 
в аграрний сектор економіки. 

Парламентом та Урядом неодноразово робились спроби змінити ситуацію і 
ввести землі сільськогосподарського призначення у економічний обіг. Проте усі ці 
спроби не мали позитивного результату з огляду на несприйняття цього питання у 
суспільстві і політикумі.  

Не можна оминути і той факт, що за весь цей час можливі законодавчі рішення, 
пов’язані із зняттям мораторію, нав’язувались «згори», а не пропонувались самими 
майбутніми учасниками ринку. Крім того, незважаючи на очевидну застарілість 
проблеми, навіть сьогодні в суспільстві, політикумі та в експертних колах відсутнє 
консолідоване бачення моделі регулювання відносин обігу земель 
сільськогосподарського призначення в Україні. Практично усі дискусії, які ведуться з 
цього питання, зводяться до боротьби двох протилежних позицій: зняття будь-яких 
обмежень на відчуження сільськогосподарських земель з одного боку та вічної 
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заборони на їх відчуження з іншого боку. Проте предметний діалог щодо засобів 
законодавчого регулювання процесів на ринку земель, майже відсутній. 

Метою парламентських слухань є привернення уваги органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадськості, експертного 
середовища та засобів масової інформації до проблем законодавчого забезпечення 
обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, а також до визначення 
стратегічних напрямів державної політики з цього питання. 

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

впорядкування питань, пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь» 

Номер, дата реєстрації: 2902 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Козаченко Л.П. 

 
Метою законопроекту є усунення прогалин чинного законодавства України, які 

виникли внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». 

Впровадження пропонованих законопроектом змін вимагає також перегляду 
Кабінетом Міністрів України та органами виконавчої влади своїх  нормативно-
правових актів. 

Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо впорядкування питань, пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь» 
(далі – проект Закону) зумовлена необхідністю усунення прогалин у чинному 
законодавстві України у зв’язку із прийняттям у лютому ц.р. Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення 
бізнесу (дерегуляція)». Відповідно до якого зі ст. 22 Земельного Кодексу України 
вилучено вимогу щодо обов’язкової розробки проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь при використанні 
земель с/г призначення. А також відкореговано частину першу ст. 52 Закону України 
«Про землеустрій», і визначено, що вказані проекти розробляються за заявою 
землевласників або землекористувачів. 

Однак, в Земельному кодексі без змін залишився пункт і частини 1 ст. 211, який 
встановлює такий вид відповідальності за порушення земельного законодавства: 
«використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, 
визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь».  

Також не змінена ст. 55 Кодексу України про адмінправопорушення, яка 
встановлює штрафи за використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без 
затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, залишилася без 
змін. Отже, вимога про обов’язковість наявності проекту сівозміни вилучена, а штрафні 
санкції за його відсутність лишилися. 

Слід також звернути увагу, що в Земельному кодексі України залишилася 
чинною ч.18 Розділу Х Перехідні положення, яка посилається на частину четверту ст. 
22 цього ж кодексу, що вже вилучена згідно Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)». 
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На сьогодні, суб’єкти господарювання вже почали отримувати листи від голів 
районних державних адміністрацій з наполяганням пришвидшити розробку та 
затвердження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.  

Таким чином, збереження існуючої правової двозначності вже призводить до 
надмірного адміністративного тиску на суб’єктів господарювання, а в подальшому 
може бути використана для невиправданого фінансового навантаження через 
застосування численних штрафних санкцій, і як наслідок викличе зростання небажаної 
соціально-економічної напруги в аграрному секторі економіки країни. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо 
пенсійного забезпечення жінок, які працюють у  сільськогосподарському  
виробництві» 

Номер, дата реєстрації: 2903 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Яніцький В.П., Дехтярчук О.В. 

 
Метою законопроекту є приведення окремих положень Законів України у 

відповідність до чинного законодавства України, посилання соціального захисту 
багатодітних жінок, що працюють у сільськогосподарському виробництві, та 
зменшення податкового навантаження, пов’язаного зі сплатою сільськогосподарськими 
підприємствами як роботодавцями збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування.  

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII 
внесено зміни до спрощеної системи оподаткування, а саме, скасовано фіксований 
сільськогосподарський податок.  
 Водночас, в деякі норми Законів України не було внесено відповідні зміни, у 
зв’язку з чим платники фіксованого сільськогосподарського податку були змушені 
нести додаткові витрати, в тому числі необґрунтовані витрати у вигляді збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування.  
 Актуальним є питання податкового навантаження на сільськогосподарські 
підприємства, в яких працюють жінки, що мають право на пільгову пенсію згідно з п. 
«ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Вказаним пунктом 
встановлено пільгове право на пенсію для жінок, що виховали п'ятеро і більше дітей, 
незалежно від їх віку та стажу. Сільськогосподарські підприємства протягом роботи 
цієї категорії працівників сплачують за них збір на загальнообов’язкове пенсійне 
страхування (в складі ЄСВ), а після виходу жінок на пенсію на пільгових умовах 
вимушені здійснювати пошук працівників, що є вкрай ускладненим в умовах 
сезонності виробництва, відтоку кваліфікованої робочої сили з села та гендерного 
дисбалансу (внаслідок мобілізації чоловіків до лав Збройних Сил України або їх 
від’їзду на заробітки в міста, інші області чи за кордон).  
 З іншого боку, зазначені вище причини, особливості сільськогосподарського 
виробництва та складний фінансовий стан багатьох сільгосппідприємств зумовлюють 
важкі умови праці для багатодітних жінок, що не відповідає їх особливій соціальній 
ролі в суспільстві, та задекларованому Державою пріоритету державної допомоги 
сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення, та водночас, гальмує 
розвиток сільськогосподарських підприємств, які подекуди є єдиним роботодавцем в 
селі чи в районі.   

 Таким чином, даним законопроектом пропонується привести Закон України 
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» у відповідність з чинним 
законодавством України; зменшити непосильне податкове навантаження на 
сільськогосподарські підприємства шляхом звільнення їх як роботодавців жінок, що 
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працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали трьох та більше дітей 
(незалежно від віку жінки та її стажу), від сплати збору на загальнообов’язкове 
пенсійне страхування; посилити соціальний захист жінок, що працюють у 
сільськогосподарському виробництві і виховали трьох та більше дітей, шляхом 
визначення пільгової ставки єдиного соціального внеску для таких застрахованих осіб, 
в розмірі 2,6% від встановленої Законом бази розрахунку, що відповідає рівню ставки 
ЄСВ для інших визначених Законом пільгових категорій працівників, та гарантувати 
сплату пенсій за рахунок Державного бюджету України, в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, щодо жінок, що працюють у сільськогосподарському 
виробництві і виховали п'ятеро і більше дітей.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо 
визначення джерел фінансування пенсійного забезпечення жінок, які працюють у  
сільськогосподарському  виробництві» 

Номер, дата реєстрації: 2904 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Яніцький В.П., Дехтярчук О.В. 

 
Метою законопроекту є внесення змін до Бюджетного Кодексу України з метою 

визначення джерел фінансування проекту Закону України  «Про внесення змін до 
деяких Законів України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у  
сільськогосподарському  виробництві».  

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII 
внесено зміни до спрощеної системи оподаткування, а саме, скасовано фіксований 
сільськогосподарський податок. 

Платники фіксованого сільськогосподарського податку змушені нести 
необґрунтовані витрати у вигляді збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
що стало значним податковим навантаженням на сільськогосподарські підприємства, в 
яких працюють, або працювали жінки, що мають право на пільгову пенсію. 

З метою подолання цих негативних явищ оподаткування було внесено на 
розгляд Верховної Ради України проект Закону України  «Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у  
сільськогосподарському  виробництві», де  запропоновано зміни до деяких Законів 
України щодо пенсійного забезпечення жінок, які працюють у  сільськогосподарському  
виробництві, який, в свою чергу, вимагає внесення змін до Бюджетного Кодексу 
України в частині встановлення джерел фінансування відповідних витрат, що й 
запропоновано проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу 
України щодо визначення джерел фінансування пенсійного забезпечення жінок, які 
працюють у  сільськогосподарському  виробництві».  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського 
призначення» 

Номер, дата реєстрації: 2904 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Левченко ЮВ., Іллєнко А.Ю., 

Осуховський О.І., Головко М.Й., Бублик Ю.В. 
 
Ціллю законопроекту є недопущення запровадження ринку землі 

сільськогосподарського призначення (у формі ринку права власності), результатом чого 
стане її відчуження на користь олігархічного та іноземного капіталу. 

1 січня 2016 року спливає мораторій на купівлю-продаж  земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності. 
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Фактично, починаючи з 2016 року в Україні має бути запроваджений ринок 
землі. Запровадження ринку землі у формі ринку права власності, а не права оренди 
(зокрема, довгострокової з правом успадкування), несе в собі ризики вкрай негативного 
впливу на соціально-економічний стан українського села, продовольчу безпеку 
держави та перспективи швидкого росту української економіки за рахунок ефективного 
планування розвитку агропромислового комплексу України. 

Громадянин, якому продаж землі дозволить одноразово одержати порівняно 
невелику суму коштів за свій пай, при теперішньому зубожінні села за короткий час 
залишиться і без землі, і без грошей, а також втратить можливість одержувати від паю 
постійний пасивний дохід, який складає суттєву частку в сімейному або особистому 
бюджеті. 

На сьогодні існує неформальна залежність орендаря (підприємства, фермера) від 
селян-пайовиків, унаслідок чого орендар змушений створювати значну кількість 
робочих місць (більшу, ніж йому було б економічно вигідно) для селян. Ця залежність 
також створює потребу працевлаштовувати насамперед місцевих мешканців – тих, хто 
здали свою землю в оренду. У разі викупу земельних ділянок і зосередження значних 
земельних ресурсів у руках одного великого власника, кількість робочих місць буде 
зменшено, а місцеві мешканці отримають конкурентів у вигляді мобільних «кочових» 
бригад працівників, які забиратимуть у села робочі місця.  

Торгівля землею сільськогосподарського призначення - це пряма загроза для її 
відчуження на користь олігархічного або іноземного капіталу та перетворення України 
на сировинну колонію, а українців - на безхатченків. Бо майже усі ті, хто працює 
сьогодні на землі, купити її не зможуть. Тобто, землю куплять ті, хто на ній не працює.  

 Таким чином українські селяни і фермери опиняться в статусі наймитів «на 
нашій не своїй землі», а держава втратить вплив на внутрішній продовольчий ринок. Це 
створить загрозу продовольчої безпеки, як частини національної безпеки України. 
Продаж найважливішого ресурсу України матиме як кінцевий наслідок втрату 
державного суверенітету, колосальних стратегічних перспектив України як 
глобального лідера, завдасть суттєвого удару вітчизняній економіці. Слід зазначити, що 
останнім часом через негативні кліматичні зміни у світі наявна чітка тенденція до 
зменшення площ, придатних для вирощування збіжжя, з одночасним збільшенням 
попиту на продовольство. В таких умовах очевидно, що Україна може вийти в світові 
економічні лідери виключно за рахунок свого агропромислового комплексу. Проте, це 
можливо лише у випадку використання українських земель сільськогосподарського 
призначення згідно чіткого плану стратегічного розвитку української економіки, а не 
для максимізації прибутків приватних агропромислових корпорацій, здебільшого 
іноземного походження. 

Оскільки відповідно до Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є 
Український народ, а земля є об'єктами права власності Українського народу, питання 
щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення має 
вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна 
меліорація» 

Номер, дата реєстрації: 2920 від 20.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Гордєєв А.А., Хлань С.В., Мірошніченко І.В., 
Співаковський О.В., Чекіта Г.Л., Бриченко І.В., Вадатурський  А.О., Кремінь Т.Д., 
Лівік О.П., Івченко В.Є., Заболотний Г.М.  

Метою  Законопроекту є організація ефективного сільськогосподарського 
виробництва на максимальній території земель сільськогосподарського призначення 
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України та підтримка вітчизняних сільгосптоваровиробників, як однієї з основних 
категорій  платників податків України.  

Завданнями Законопроекту є: 
- сприяння активному залученню інвестицій у розвиток сільськогосподарського 

виробництва на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які є 
ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація; 

- сприяння зниженню собівартості продукції сільгосптоваровиробників України; 
- підвищення конкурентоспроможності української аграрної продукції як на 

внутрішньому так і на зовнішніх ринках; 
- сприяння збільшенню об’ємів реалізації вітчизняної аграрної продукції.  
Відповідно до частини другої статті 17 Конституції України забезпечення 

економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави. 
Забезпечення економічної безпеки України здійснюється шляхом проведення 

прагматичної політики у економічній сфері. 
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 85 Конституції України до 

повноважень Верховної Ради України належить визначення засад внутрішньої і 
зовнішньої політики.  

 Згідно абзацу двадцять дев’ятого частини першої статті 7 Закону України «Про 
засади внутрішньої і зовнішньої політики»  від 01 липня 2010 року № 2411-VI 
Верховна Рада України визначила основною засадою внутрішньої політики в 
економічній сфері України створення умов для відродження українського села, 
ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування 
конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного 
потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави. 

У результаті проведення передбаченої статтею 25 Земельного кодексу України 
приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств 
селяни України отримали у приватну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення -  земельні частки (паї). Однак в умовах 
відсутності достатньої ресурсної бази для ефективної індивідуальної обробки 
зазначених земельних ділянок та неможливості їх продати завдяки дії норми підпункту 
б) пункту 15 Розділу X Земельного кодексу України (мораторій на купівлю-продаж 
земель сільськогосподарського призначення) селяни у більшості випадків передали свої 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення в оренду економічно 
спроможним сільгосптоваровиробникам.   

Таким чином, оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 
господарства, особистого селянського господарства стала єдиною реальною основою 
ринкових механізмів функціонування аграрної галузі України. 

У результаті узагальнення практики функціонування агропромислового 
комплексу та аналізу системних проблем аграрного ринку в Україні, з урахуванням 
відповідного положення розділу 6 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 
схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року№ 26-VIII 
парламент України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року 
№ 191-VIII вніс зміни до статі 93 Земельного кодексу України та статті 19 Закону 
України «Про оренду землі» від 06 жовтня 1998 року № 161-XIV згідно яких було 
встановлено, що  мінімальний строк оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
фермерського господарства, особистого селянського господарства не може бути 
меншим як 7 років. 

Закріплення на рівні законів України довгострокового характеру оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення  забезпечило необхідну 
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стабільність у землекористуванні орендарями – економічно спроможними 
сільгосптоваровиробникам, яка дозволяє: 

1) активне залучення інвестицій у аграрну галузь України, завдяки 
можливості довгострокового планування інвестиційної діяльності зацікавлених 
суб’єктів; 

2) застосовувати багатопільну сівозміну; 
3) звести до мінімуму передбачену пунктом 2 частини першої статті 4 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 01 липня 2004 року № 1952-IV потребу обов’язкової державної 
реєстрації сільгосптоваровиробником при укладенні договору оренди права 
користування  земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).  

Отже, довгостроковий характер оренди  земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення об’єктивно сприяє здійсненню вітчизняними 
сільгосптоваровиробниками своєї господарської діяльності та підвищенню 
конкурентоспроможності української аграрної продукції як на внутрішньому так і на 
зовнішніх ринках.  

Водночас, необхідно констатувати, що при встановленні мінімального строку 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення законодавець обрав 
надто спрощений підхід та не врахував передбачений частиною другою статті 22 
Земельного кодексу України та іншими законами України різний статус угідь, які 
охоплюються категорією земель сільськогосподарського призначення. Земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення різних за статусом угідь вимагають 
різний об’єм капіталовкладень для організації сільськогосподарського виробництва, а 
також різний об’єм обов’язків та відповідних видатків сільгосптоваровиробників щодо 
забезпечення охорони земель при здійсненні господарської діяльності.  

З метою організації ефективного сільськогосподарського виробництва на 
максимальній території земель сільськогосподарського призначення України, 
раціонального використання та гармонійного розвитку даних земель у національному 
законодавстві України доцільно встановити низку сприятливих режимів щодо 
використання у сільськогосподарському виробництві земель сільськогосподарського 
призначення, які вимагають додаткових видатків у порівнянні з іншими землями 
сільськогосподарського призначення.  

Згідно частини четвертої статті 1 Закону України «Про меліорацію земель» від14 
січня 2000 року  № 1389-XIV меліорованими землями є угіддя,  на  яких  здійснено  
комплекс меліоративних заходів відповідно до затвердженої  в  установленому порядку 
проектної документації. 

Проведення передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про 
меліорацію земель» меліоративних заходів (зокрема,  проектування,    будівництво 
(реконструкція)  і  експлуатація  меліоративних систем та інше) на земельних ділянках 
сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель вимагає від 
землекористувачів значних капіталовкладень.  

Згідно статті 25 Закону України «Про меліорацію земель» встановлено особливий 
перелік обов’язків користувачів та власників меліорованих земель, виконання яких 
пов’язано з необхідністю додаткових видатків при здійсненні господарської діяльності 
на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, які є ділянками 
меліорованих земель.  

Серед найбільш затратних комплексів заходів меліорації є передбачений статтею 
4 Закону України «Про меліорацію земель» комплекс заходів гідротехнічної меліорації, 
серед яких є, зокрема, такий захід як створення гідротехнічних споруд, тощо.  

У зв’язку з цим, землекористувачі - орендарі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких 
проводиться гідротехнічна меліорація для організації сільськогосподарського 
виробництва потребують значних коштів. Дані кошти неможливо отримати без 
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вкладення інвестицій, які, в свою чергу, неможливо залучити без надійних механізмів 
захисту довгострокового характеру. Одним з важливих елементів даного захисту може 
стати встановлений на рівні законів України подовжений мінімальний строк оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих 
земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація. 

Даний подовжений строк повинен охоплювати загальний мінімальний строк 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення – 7 років та додаткові 3 
роки, необхідні для спорудження або відновлення та введення у експлуатацію об’єктів 
інженерної інфраструктури меліоративних систем, які забезпечують гідротехнічну 
меліорацію відповідних земельних ділянок.  

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого 
Законопроекту.  

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

(щодо оподаткування окремих категорій земельних ділянок) 
Номер, дата реєстрації: 2934 від 20.05.2015  
Інціатор: Народні депутати України Вадатурський  А.О., Мушак О.П., 

Медуниця О.В., Курячий М.П. 
 
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» 

(щодо оподаткування окремих категорій земельних ділянок) розроблений з метою 
встановлення ставки податку за земельні ділянки особистих селянських господарств, 
розташованих за межами населених пунктів, а також за земельні частки (паї), які 
перебувають у власності громадян для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та не передані в оренду сільгоспвиробникам, у розмірі 3 відсотків від їх 
нормативної грошової оцінки. 

Вказана ініціатива дозволить забезпечити додаткові надходження доходів 
місцевих бюджетів. 

Зокрема, за умови підвищення ставки податку за земельні ділянки вказаних категорій 
до 3 % від їх нормативної грошової оцінки (нормативна грошова оцінка сільгоспугідь станом 
на 01.01.2015 складає 25 773,14 грн.) обсяг річних надходжень податку до відповідних 
місцевих бюджетів збільшиться щонайменше на 1 443,3 млн. грн. 

Одними з найгостріших соціально-економічних проблем у сільській місцевості є 
безробіття, бідність, занепад соціальної інфраструктури, і як наслідок - поглиблення 
демографічної кризи та відмирання сіл. В певній мірі вказані проблеми зумовлені 
відсутністю джерел для формування на достатньому рівні доходів місцевих бюджетів. 

У зв’язку з вищезазначеним вбачається необхідність створення умов для 
збільшення концентрації фінансових ресурсів в бюджетах розвитку територіальних 
громад та забезпечення їхнього стабільного поповнення. 

Поряд з цим, мають місце значні перекоси в оподаткуванні 
сільськогосподарського бізнесу та податковому навантаженні у сфері 
сільськогосподарської діяльності для сільгоспвиробників, які є юридичними особами, 
та особистих селянських господарств (далі – одноосібників), приватних підприємців – 
фізичних осіб, які орендують значні площі земельних наділів без юридичного 
оформлення договорів оренди. 

Наприклад, в Баштанському районі Миколаївської області одноосібники 
обробляють до 60 % орної землі, при цьому сплачують лише земельний податок з 1 га 
(близько 17 грн.), та у разі добровільного заповнення декларації про доходи – 80 грн. з 
1 гектару податку на доходи з громадян. 

В свою чергу, сільськогосподарські підприємства (юридичні особи) сплачували 
у 2014 році до бюджету 290 грн. податків у розрахунку на 1 га. Окрім того, вказані 
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підприємства сплачують орендодавцям – власникам земельних паїв орендну плату 
(понад 3 відсотка), що складає близько 1 000,0 грн. з 1-го орендованого гектару. 

Протягом поточного року, у зв’язку із збільшенням податкового навантаження 
на сільгосппідприємства (ставок фіксованого податку, ставок орендної плати, ставок 
інших податків та платежів), вони сплачують до 500 грн. податків з 1 га. сільгоспугідь. 

За таких нерівних умов оподаткування, в майбутньому можливе подрібнення 
сільгосппідприємств – трансформування юридичних осіб у одноосібників, що призведе 
до повного краху місцевих бюджетів. 

В цілому по Україні у користуванні особистих селянських господарств 
перебуває близько 3,5 млн. га сільгоспугідь, з них за межами населених пунктів – 
майже 1,8 млн. га. Ще близько 1 млн. га сільгоспугідь передаються власниками 
земельних паїв в оренду без юридичного оформлення договорів оренди. 

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

(щодо спрямування коштів, отриманих місцевими бюджетами від земельного 
податку за окремі категорії земельних ділянок) 

Номер, дата реєстрації: 2935 від 21.05.2015  
Інціатор: Народні депутати України Вадатурський  А.О., Мушак О.П., 

Медуниця О.В., Курячий М.П 
 
Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» 

(щодо земельного податку за земельні ділянки особистих селянських господарств, 
розташованих за межами населених пунктів) розроблений з метою спрямування коштів, 
отриманих місцевими бюджетами від земельного податку за земельні ділянки 
особистих селянських господарств, розташовані за межами населених пунктів, а також 
за земельні частки (паї), які перебувають у власності громадян для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та не передані в оренду сільгоспвиробникам 
(даний законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування окремих категорій 
земельних ділянок, реєстр. № _____)), до відповідних бюджетів розвитку місцевих 
бюджетів. 

Таким чином місцеві органи влади отримають додатковий фінансовий ресурс, 
котрий вони зможуть направити на соціально-економічний розвиток регіонів; 
виконання інвестиційних проектів; будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію 
об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; розвиток 
дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої 
медичної допомоги; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних 
закладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням. 

Зокрема, за умови підвищення ставки податку за земельні ділянки особистих 
селянських господарств, розташовані за межами населених пунктів, а також за земельні 
частки (паї), які перебувають у власності громадян для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та не передані в оренду сільгоспвиробникам, до 3 
% від їх нормативної грошової оцінки (нормативна грошова оцінка сільгоспугідь станом на 
01.01.2015 складає 25 773,14 грн.) обсяг річних надходжень податку до відповідних 
місцевих бюджетів збільшиться щонайменше на 1 443,3 млн. грн. 

Одними з найгостріших соціально-економічних проблем у сільській місцевості є 
безробіття, бідність, занепад соціальної інфраструктури, і як наслідок - поглиблення 
демографічної кризи та відмирання сіл. В певній мірі вказані проблеми зумовлені 
відсутністю джерел для формування на достатньому рівні доходів місцевих бюджетів. 

У зв’язку з вищезазначеним вбачається необхідність створення умов для 
збільшення концентрації фінансових ресурсів в бюджетах розвитку територіальних 
громад та забезпечення їхнього стабільного поповнення. 
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Одночасно з даним законопроектом реєструються ще дві законодавчі ініціативи 
– проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо 
оподаткування окремих категорій земельних ділянок) і проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо 
окремих прав особистих селянських господарств та органів місцевого самоврядування). 

Зазначені законопроекти покликані забезпечити додаткові надходження доходів 
місцевих бюджетів шляхом встановлення ставки податку за земельні ділянки особистих 
селянських господарств, розташованих за межами населених пунктів, а також за 
земельні частки (паї), які перебувають у власності громадян для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та не передані в оренду сільгоспвиробникам, у 
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

Адже на даний момент мають місце значні перекоси в оподаткуванні 
сільськогосподарського бізнесу та податковому навантаженні у сфері 
сільськогосподарської діяльності для сільгоспвиробників, які є юридичними особами, 
та одноосібників, приватних підприємців – фізичних осіб, які орендують значні площі 
земельних наділів без юридичного оформлення договорів оренди. 

Наприклад, в Баштанському районі Миколаївської області одноосібники 
обробляють до 60 % орної землі, при цьому сплачують лише земельний податок з 1 га 
(близько 17 грн.), та у разі добровільного заповнення декларації про доходи – 80 грн. з 
1 гектару податку на доходи з громадян. 

В свою чергу, сільськогосподарські підприємства (юридичні особи) сплачували 
у 2014 році до бюджету 290 грн. податків у розрахунку на 1 га. Окрім того, вказані 
підприємства сплачують орендодавцям – власникам земельних паїв орендну плату 
(понад 3 відсотка), що складає близько 1 000,0 грн. з 1-го орендованого гектару. 

Протягом поточного року, у зв’язку із збільшенням податкового навантаження 
на сільгосппідприємства (ставок фіксованого податку, ставок орендної плати, ставок 
інших податків та платежів), вони сплачують до 500 грн. податків з 1 га. сільгоспугідь. 

За таких нерівних умов оподаткування, в майбутньому можливе подрібнення 
сільгосппідприємств – трансформування юридичних осіб у одноосібників, що призведе 
до повного краху місцевих бюджетів. 

В цілому по Україні у користуванні особистих селянських господарств 
перебуває близько 3,5 млн. га сільгоспугідь, з них за межами населених пунктів – 
майже 1,8 млн. га. Ще близько 1 млн. га сільгоспугідь передаються власниками 
земельних паїв в оренду без юридичного оформлення договорів оренди. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте 

селянське господарство» (щодо окремих прав особистих селянських господарств 
та органів місцевого самоврядування) 

Номер, дата реєстрації: 2936 від 21.05.2015  
Інціатор: Народні депутати України Вадатурський  А.О., Мушак О.П., 

Медуниця О.В., Курячий М.П 
 
Метою законопроекту є стимулювання особистих селянських господарств до 

використання земельних ділянок, чи їх частин, за цільовим призначенням або 
запровадження правового механізму, за допомогою якого орган місцевого 
самоврядування матиме реальний інструмент відчуження земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства, котра не використовується за цільовим 
призначенням, і передачі її, без зміни цільового призначення, фізичним особам у 
власність або оренду для ведення особистого селянського господарства в порядку, 
встановленому законом. 

Даний законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо оподаткування окремих 
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категорій земельних ділянок, реєстр. № _____). 
Одними з найгостріших соціально-економічних проблем у сільській місцевості є 

безробіття, бідність, занепад соціальної інфраструктури, і як наслідок - поглиблення 
демографічної кризи та відмирання сіл. В певній мірі вказані проблеми зумовлені 
відсутністю джерел для формування на достатньому рівні доходів місцевих бюджетів. 

До основних причин такого стану справ відноситься недостатність законодавчої 
бази в сфері регулювання діяльності особистих селянських господарств 
(одноосібників), у зв’язку з чим мають місце випадки, коли такі господарства 
використовують земельні ділянки, або їх частини, за нецільовим призначенням  чи не 
використовують земельні ділянки за цільовим призначенням терміном понад 1 
календарний рік, у тому числі внаслідок припинення ведення особистого селянського 
господарства. 

У зв’язку з вищезазначеним, бюджети розвитку територіальних громад 
недоотримують значний фінансовий ресурс, що зумовлює неможливість створення 
умов для вирішення соціально-економічних проблем. 

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

внесення змін до пункту 15 Перехідних положень Земельного 
кодексу України щодо запобігання тіньової торгівлі землями 

сільськогосподарського призначення» 
Номер, дата реєстрації: 1108/П від 221.05.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України  постановляє : 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до пункту 15 

Перехідних положень Земельного кодексу України щодо запобігання тіньової торгівлі 
землями сільськогоспоарського призначення (реєстр. 1108), поданий народними 
депутатами України  Головком М.Й., Осуховським О.І.,  Іллєнком А.Ю., Бубликом 
Ю.В., Марченком О.О.,  Левченком Ю.В. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про корми» 
Номер, дата реєстрації: 2902 від 19.05.2015 
Ініціатор: Народні депутати України Козаченко Л.П., Мірошніченко І.В. 

 

Метою законопроекту є нормативне упорядкування засад виробництва, обігу, 
забезпечення гігієни, маркування та презентації кормів, формування належної практики 
годування тварин, взаємодії між органами виконавчої влади та операторами ринку. 

Завданнями прийняття проекту Закону є: 

створення умов для виробництва та обігу безпечних кормів та, як наслідок, 
безпечних харчових продуктів; 

впровадження механізму простежуваності кормів, що забезпечуватиме 
можливість встановлення у відповідних випадках особи, яка допустила випуск в обіг 
небезпечного корму; 

створення системи реагування у випадках потрапляння в обіг небезпечного 
корму, яка передбачає застосування механізму відкликання та/або вилучення корму; 
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організацію системи виробництва та обігу кормів, показники безпечності яких 
відповідають вимогам Європейського Союзу, та, як результат, забезпечення 
українським операторам ринку можливості експорту кормів до країн-членів ЄС та 
інших країн; 

підвищення правового захисту кінцевих користувачів кормів за допомогою 
визначення чітких обов'язків операторів ринку, у тому числі, щодо маркування та 
презентації кормів. 

Проект Закону України «Про корми» (далі – проект Закону) розроблено 
відповідно до статей 59 та 64 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 
2014 р. № 1678-VII (далі – Угода). Відповідно до вказаних статей Угоди Україна має 
наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони 
життя і здоров’я людей, тварин та рослин, до законодавства ЄС, як це визначено у 
Додатку V до Угоди. 

Необхідність прийняття проекту Закону обґрунтовується також тим, що питання 
виробництва, пакування, маркування, презентації, введення в обіг кормів, належної 
практики годування тварин, інші питання забезпечення безпечності кормів в Україні на 
сьогодні або взагалі не регулюються жодним чином, або регулюються інакше, ніж у 
країнах-членах ЄС. Це створює проблеми як для учасників внутрішнього ринку кормів 
України, так і для тих операторів ринку, які бажають розвивати експортний напрямок 
своєї діяльності. 

Проект Закону розроблено з врахуванням положень Регламентів (ЄС) 
№ 178/2002, № 767/2009, № 183/2005 та інших вимог законодавства ЄС в сфері кормів. 
Отже, прийняття проекту Закону сприятиме гармонізації законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу в сфері санітарних та фітосанітарних заходів, 
виконанню зобов’язань України в рамках Угоди. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
14.05.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України 

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної 
політики України від 09 листопада 2007 року № 792» 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 09 листопада 2007 року № 
792» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України 
робить оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua «14» травня 2015 року. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, Мінагрополітики України, 
mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: Юрченко Василь 
Григорович, тел. (044) 279-40-30. 

 
Проект наказу розроблений з метою приведення нормативно-правових актів 

Мінагрополітики України у відповідність до чинного законодавства у зв’язку з втратою 
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чинності Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства» та виключення з Податкового кодексу України на вимогу Закону № 71-
VIII від 28.12.2014 пункту 16 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення». 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України 
від 09 листопада 2007 року № 792» підготовлено відповідно до Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731, як такий, що відноситься до компетенції міністерства і на 
сьогоднішній день втратив актуальність. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
20.05.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України» 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України» 
Мінагрополітики України з «20» травня 2015 року оголошує про його публікацію на 
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

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

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

Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу 
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом 10 
днів з дня оприлюднення за адресою: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua, відповідальний 
виконавець: Вігура Марія Василівна, тел. 279-85-12 

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

 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та 
продовольства України" розроблено з метою приведення Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, 
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, а також Порядку 
контролю за їх додержанням у відповідність до Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності». 

Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 222 «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» виключено із переліку видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню вид діяльності як «торгівля 
племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження 
та аномалій тварин». 

На виконання пункту 17 доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 
09 квітня 2015 року № 13046/1/1-15 абзацу третього частини восьмої статті 21 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», міністерствам та іншими 
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центральними органами виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-
правових актів у відповідність до Закону. 

Таким чином, потребують визнання такими, що втратили чинність Ліцензійні 
умови провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) 
ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин та 
відповідний Порядок контролю за їх додержанням, затверджені наказами Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 589 та 08 січня 
2013 року № 3. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
21.05.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства» (нова редакція) 
  
Проект Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» 

(нова редакція) (далі – проект Закону України) розроблено на виконання підпункту 1 
пункту 220 розділу «Нова продовольча політика» Плану заходів з виконання Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 
2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 
2015 р. № 213, та пункту 80 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 
357. 

Механізми державної підтримки сільського господарства та регулювання 
аграрного ринку викладені в чинній редакції Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» потребують суттєвих змін та доповнень у зв'язку із 
новими умовами функціонування аграрного сектору економіки, неефективності 
частини інструментів підтримки, необхідністю запровадження підходів до регулювання 
аграрного ринку відповідно вимогам часу. 

Проект Закону України визначає правові та організаційні засади реалізації 
державної політики щодо підтримки сільського господарства України, розвитку 
аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки. 

Проект Закону України дозволить ефективно провадити цінову політику в 
аграрному секторі економіки у межах, визначених законодавством, виконувати 
програми, визначені законом про Державний бюджет України на відповідний рік, 
формувати державний інтервенційний фонд об'єктів державних аграрних інтервенцій 
на організованому аграрному ринку тощо. 

Зазначений проект Закону України розміщено на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ 
Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів / Проекти Законів). 

Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня 
оприлюднення за адресами: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного 
розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: 
olena.kovalova@miagro.gov.ua (виконавець Заворотько Оксана Віталіївна, тел. (044) 
279-67-00). 

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

   
Основною метою прийняття проекту Закону України є підвищення ефективності 

реалізації цінової політики в агропромисловому секторі економіки. 
Основними принципами здійснення державної підтримки сільського 

господарства є: 
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- базування на національних інтересах та врахування необхідності інтеграції 
України до Європейського Союзу та світового економічного простору; 

- прозорість, адресність, цільове спрямування та ефективність державної 
підтримки; 

- застосування диференційованих підходів до державної підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників різних за розмірами та формами 
господарювання, пріоритетний доступ малих виробників сільськогосподарської 
продукції до державної підтримки; 

- урахування потреб сільського розвитку та регіональних умов розвитку 
сільського господарства; 

- мотивація до раціонального аграрного природокористування. 
Інструментами державної підтримки сільського господарства 

України визначено: 
здійснення державних аграрних інтервенцій; 
- фінансову підтримку сільськогосподарського виробництва, у тому числі лізинг; 
- створення сприятливих умов для ведення та розвитку малих 

сільськогосподарських товаровиробників. 
Проект Закону України розроблено на виконання підпункту 1 пункту 220 

розділу «Нова продовольча політика» Плану заходів з виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 
213. 

Механізм дії чинного Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» не відповідає сучасним ринковим вимогам, поточним 
можливостям державного бюджету та не дозволяє забезпечити дієве регулювання 
ринку сільськогосподарської продукції. 

Проект Закону України визначає правові та організаційні засади реалізації 
державної політики щодо підтримки сільського господарства України, розвитку 
аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки. 

Нова редакція Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» дозволить ефективно реалізовувати та проводити цінову 
політику в агропромисловому секторі економіки у межах, визначених 
законодавством, виконувати програми, визначені законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, формувати державний інтервенційний фонд об'єктів 
державних аграрних інтервенцій на організованому аграрному ринку тощо. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
22.05.2015  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 
України» 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України» та 
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить 
оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 
Міністерства аграрної політики та продовольства України» розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
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України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти регуляторних 
актів 2015). 

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

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

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: svitlana.derbush@minagro.gov.ua, виконавець Дербуш 
Світлана Іванівна, телефон 226-30-62. 

  
Метою прийняття проекту наказу є визнання такими, що втратили чинність 

наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, якими затверджено 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та 
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) і з проведення фумігації 
(знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин 
рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони» та 
Порядок контролю додержання зазначених Ліцензійних умов. 

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 
України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства 
аграрної політики та продовольства України» (далі – проект наказу) обумовлено 
необхідністю визнання такими, що втратили чинність Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки 
регуляторами росту рослин) та з проведення фумігації (знезараження) об’єктів 
регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються 
через державний кордон України та карантинні зони», у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким непередбачено 
ліцензування таких видів господарської діяльності, як торгівля пестицидами та 
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) та проведення фумігації 
(знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин 
рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони та 
відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731. 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
27.05.2015 У ВР України зареєстровано законопроект щодо заборони 

торгівлі сільгоспземлями 
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2906 «Про заборону 

торгівлі землею сільськогосподарського призначення». Авторами документу є депутати 
ВР Юрій Левченко, Андрій Іллєнко, Олег Осуховський, Михайло Головко та Юрій 
Бублик. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується заборонити 
торгівлю землею сільськогосподарського призначення, крім продажу державі Україна в 
особі спеціально уповноваженого державного органу. 

Законопроектом передбачається, що громадяни України можуть мати у 
власності землю сільгосппризначення, придбану ними законним способом у вигляді 
паю, а також отриману у спадок. 

«Прийняття закону дозволить нівелювати ризики вкрай негативного впливу 
введення ринку землі сільськогосподарського призначення (у формі ринку права 
власності) на соціально-економічний стан українського села, продовольчої безпеки 
держави і перспективи швидкого зростання української економіки за рахунок 
ефективного планування розвитку агропромислового комплексу України», - йдеться в 
пояснювальній записці. 

Нагадаємо, що 1 січня 2016 закінчується дія мораторію на купівлю-продаж 
земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності. 

АПК-інформ 
 
27.05.2015 Кабмін України скасував обмеження на виробництво біоетанолу 
Кабінет Міністрів України скасував установлений в 2007 р. перелік з 12 

державних підприємств, що мають право виробляти біоетанол. Відповідна постанова 
уряду №319 від 20 травня ц.р. опубліковано на сайті КМУ. 

За словами директора департаменту продовольства Міністерства аграрної 
політики та продовольства України Дмитра Шульмейстера, прийнята постанова дає 
можливість виробляти біоетанол будь-яким підприємствам, які отримали ліцензію. 

«Дозвіл на виробництво біоетанолу всім підприємствам ліквідує державну 
монополію. Це крок з дерегуляції, який стимулює розвиток ринку альтернативних видів 
палива в Україні», - зазначив він. 

У свою чергу, прес-секретар ДП «Укрспирт» Ірина Смалько зазначила, що 
прийнята Кабміном постанова є технічним і практично не впливає на виробництво 
біоетанолу в Україні, оскільки раніше на законодавчому рівні було запроваджено 
ліцензування цієї діяльності. 

За її словами, право на виробництво біоетанолу в країні, крім «Укрспирту», 
мають ще два держпідприємства, які не входять до ДП «Укрспирт», але є частиною 
однойменного концерну - це Наумівське МПД і Івашківський МПД. 

АПК-інформ 
 
26.05.2015 Кабмін України затвердив порядок здешевлення кредитів для 

аграріїв 
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі по здешевленню кредитів. Відповідну постанову КМУ 
№300 опубліковано на сайті уряду. 

Відповідно до порядку, як і в попередні роки, головним розпорядником 
бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагропрод 
України, а розпорядниками нижчого рівня - департаменти агропромислового розвитку 
ОДА. 
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Порядком передбачено, що компенсація надається на конкурсній основі за 
укладеними договорами за умови, що сума відсотків за користування кредитами не 
перевищує в національній валюті 30% річних. Компенсація надається за кредитами, 
залученими у минулому та поточному роках, відсотки за користування якими 
нараховані та сплачені в ц.р. у розмірі 50% облікової ставки Нацбанку. 

Згідно з документом, компенсація надається за кредитами, залученими для 
покриття виробничих витрат, пов'язаних із закупівлею ПММ, насіння, мінеральних 
добрив, ЗЗР, кормів, ветпрепартів, молодняку сільгосптварин і птиці, обладнання для 
тваринницьких комплексів, запчастин для сільгосптехніки, енергоносіїв. 

Нововведенням є те, що для отримання компенсації надаються переваги тим 
позичальникам, чий річний дохід за останній рік склав менше 10 млн. грн., а також 
позичальникам, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення ВРХ, особливо 
молочних порід. 

Відзначимо, що Державним бюджетом України на 2015 передбачено видатки в 
сумі 300 млн. грн. за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів». 

АПК-інформ 
 
 
26.05.2015 Україна з початку 2014/15 МР експортувала понад 31,1 млн. тонн 

зернових - Мінагропрод 
Україна з початку 2014/15 МР станом на 25 травня експортувала 31,17 млн. тонн 

зернових.  
Обсяг експорту пшениці склав 10,4 млн. тонн, ячменю - 4,407 млн. тонн, 

кукурудзи -16,132 млн. тонн, інших зернових - 231 тис. тонн. 
Крім того, на звітну дату на судна було завантажено 172 тис. тонн зернових 

культур. 
Таким чином, обсяг експортованих і підготовлених до експорту зернових склав 

31,342 млн. тонн (пшениці - 10,4 млн. тонн, ячменю - 4,407 млн. тонн, кукурудзи - 
16,132 млн. тонн). 

Інформаційна компанія «ПроАгро» 
 
25.05.2015 В Україні програму підтримки тваринництва планується 

запустити з другої половини 2015 року - Мінагропрод 
Державна програма розвитку тваринництва на 2015, що передбачає виділення 

250 млн. грн. на часткове відшкодування витрат на будівництво та реконструкцію 
ферм, а також придбання худоби, може стартувати вже з другої половини 2015 Про це в 
ході веб-конференції 22 травня заявив директор департаменту тваринництва 
Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Кваша. 

За його словами, на сьогоднішній день розроблені міністерством проекти 
постанов, що регулюють порядок і механізм виділення цих коштів, проходять фінальну 
стадію узгодження з іншими органами виконавчої влади. М.Кваша зазначив, що 
зазначені документи можуть бути винесені на розгляд Кабміну України на поточному 
тижні. 

Глава департаменту додав, що розроблений міністерством порядок виділення 
коштів виключає можливість корупції і буде максимально прозорим. 

Для отримання компенсації аграріям необхідно буде подати весь необхідний 
пакет документів у відповідний департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, після чого документи будуть перенаправлені в Мінагропрод. У 
свою чергу, міністерство, яке є розпорядником даних коштів, буде автоматично 
направляти їх в регіони. 
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Нагадаємо, що в березні ц.р. Верховна Рада України прийняла зміни до 
державного бюджету на 2015 рік, згідно з якими на держпідтримку галузі тваринництва 
передбачається виділення 250 млн. грн. 

АПК-інформ 
 
 
22.05.2015 Зарубіжні інвестори готові вкласти в АПК України до 2,5 млрд. 

євро - ЄБРР 
Більше 20 міжнародних компаній протягом найближчих трьох років готові 

вкласти в аграрний сектор України до 2,5 млрд. євро. Про це 22 травня повідомила 
прес-служба Європейського банку реконструкції та розвитку. 

У повідомленні говориться, що інвестори готові вкладати кошти за умови 
ефективної допомоги з боку української влади у поліпшенні інвестиційного бізнес-
клімату. 

«Українському зерновому сектору необхідно $ 5 млрд. для (забезпечення умов. - 
Ред.) сучасного зберігання зерна і $ 1,2 млрд. для будівництва вагонів-зерновозів до 
2023 року. Компанії підтвердили свою готовність співпрацювати з урядом і інвестувати 
в розвиток інфраструктури, поряд з державними інвестиціями в річкову і портову 
логістику», - йдеться в повідомленні банку. 

Також наголошується, що ЄБРР і Продовольча і сільськогосподарська 
організація ООН (FAO) планують підтримувати українських аграріїв за допомогою 
державно-приватних консультацій. 

АПК-інформ 
 
21.05.2015 УАК пропонує внести зміни до закону України про сівозміну - 

законопроект 
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №2902 «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов'язаних з розробкою 
проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь», автором якого є президент Української аграрної конфедерації 
Леонід Козаченко. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується скасувати 
штрафні санкції за використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільгоспвиробництва без затверджених у випадках, 
визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, а також вилучити норми Земельного 
кодексу, які втратили доцільність внаслідок змін у законодавстві. 

«УАК буде всебічно підтримувати і супроводжувати зазначений законопроект 
на всіх етапах його обробки в комітетах ВРУ. Ми також усвідомлюємо, що крім цього 
закону потрібно переглядати підзаконні акти і доручення президента, Мінагропроду і 
Держземагентства... Сподіваємося, що вже найближчим часом нашими спільними 
зусиллями питання сівозмін перестане бути примусом для аграріїв», - йдеться в 
повідомленні організації. 

АПК-інформ 
 
 
20.05.2015 Рада в першому читанні проголосувала за лібералізацію 

процедури карантину рослин 
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект № 2655 

«Про внесення змін до закону України  «Про карантин рослин» (щодо зменшення 
адміністративного навантаження)». За відповідне рішення проголосували 307 нардепів 
при 226 мінімально необхідних. 
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Як заявив співавтор законопроекту, народний депутат з фракції «Батьківщина» 
Вадим Івченко, даний документ пропонує суттєво лібералізувати процедуру карантину 
рослин, що істотно знизить рівень і ризики корупції. 

«Кабмін вже зробив свій вклад - сьогодні карантинний сертифікат видається за 
24 години, а не протягом 5 днів, як було раніше. Ми сьогодні хочемо це записати 
нормою закону», - пояснив В. Івченко. 

Так, законопроект пропонує внести зміни до закону України «Про карантин 
рослин» в частині обмеження терміну видачі карантинного та фітосанітарного 
сертифікатів, введення окремих переліків об'єктів регулювання для імпорту, експорту 
та реекспорту рослинної продукції, скорочення об'єктів державного нагляду у сфері 
карантину рослин. 

Зазначені зміни сприятимуть зниженню адміністративного навантаження на 
сільськогосподарського товаровиробника за рахунок істотного скорочення строків 
видачі документів дозвільного характеру у сфері карантину рослин. Також зміни 
удосконалюють процедуру функціонування центрального органу виконавчої влади, 
який реалізує державну політику у сфері карантину рослин, а також сприятимуть 
підвищенню ефективності виробництва та обігу продукції рослинного походження 
одночасно з дотриманням належного рівня фітосанітарної безпеки України. 

«РБК-Україна» 
 
19.05.2015 Мінагропрод України розробляє нову редакцію закону про 

держпідтримку сільського господарства 
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє нову 

редакцію Закону України «Про державну підтримку сільського господарства». Про це в 
рамках виступу в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» 
заявив заступник глави Мінагропроду України Володимир Лапа.  

За його словами, нова редакція закону передбачає новаторські підходи до 
підтримки малих господарств. 

«Серед низки новацій, які планується ввести даним законопроектом, повна 
публічність і прозорість бюджетної підтримки, реєстр всіх заявників, які отримували 
кошти, визначення максимального розміру підтримки в одні руки з урахуванням 
пов'язаних осіб тощо», - зазначив заступник міністра. 

АПК-інформ 
 
19.05.2015 Кабмін України має намір реорганізувати Держветфітослужбу 
Кабінет Міністрів України має намір реорганізувати Державну ветеринарну та 

фітосанітарну службу України. Про це йдеться в постанові № 480, опублікованій на 
сайті КМУ. 

Згідно з документом, створюється комісія з реорганізації Держветфітослужби, а 
її головою призначений заступник голови відомства Олександр Вержиховський. 

Нагадаємо, що в квітні ц.р. з посади заступника голови Держветфітослужби був 
звільнений Віталій Башинський. Раніше в рамках реформи органів виконавчої влади 
Кабмін ухвалив рішення про створення Державної служби з питань безпеки харчових 
продуктів та захисту споживачів на базі Держветфітослужби, Держспоживінспекції та 
Держсанепідемслужби. 

АПК-інформ 
 
18.05.2015 Рада прийняла в першому читанні закон, що звільняє від ПДВ 

експорт зернових і технічних культур 
Верховна Рада України прийняла в першому читанні і в цілому законопроект 

№2527 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення 
справедливих умов для реалізації сільгосппродукції та підтримки безпосередніх 
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сільгосптоваровиробників». За відповідне рішення проголосували 290 нардепів при 226 
мінімально необхідних. Про  

«Сьогодні аграрії, коли здійснюють свою операційну діяльність, роблять 
закупівлю необхідних матеріалів для здійснення операційної діяльності: вони купують 
насіння, паливо, засоби захисту рослин, добриво. У складі покупної ціни ПДВ, аграрії 
платять, тобто платять в бюджет. Після того, як ми прийняли бюджет-2015, тоді вночі 
цю норму скасували. Фактично у випадку, коли сільгоспвиробник експортував цю 
продукцію, то фактично сплачений ПДВ йому не повертається. Ця норма абсолютно 
дискримінаційна в галузі. Металургам, хімікам, всім, хто витратив і мають ПДВ, 
сплачений державі, при експорті воно відшкодовується», - пояснив співавтор 
законопроекту - нардеп з фракції «Блок Петра Порошенка» Тарас Кутовий. 

За словами депутата, ті підприємства, які не перебувають на спецрежимі і 
фактично так само сплачують ПДВ до держбюджету, при експорті мають право 
повернути собі цей ПДВ. «Якщо ми говоримо, що ПДВ сплачено державі, але не 
відшкодовано, ми дискредитуємо галузь», - підкреслив Т. Кутовий. 

Законопроект пропонує звільнити від оподаткування податком на додану 
вартість операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних 
культур, крім здійснюваних сільськогосподарськими товаровиробниками та 
підприємствами, які безпосередньо придбали такі культури у сільськогосподарських 
товаровиробників, які є платниками єдиного податку 4 групи і не застосовують 
спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість і сплачують цей 
податок на загальних підставах. 

З цією метою законопроектом пропонується викласти пункт 197.21 статті 197 
Податкового кодексу України в новій редакції та виключити пункт 152 підрозділу 2 
розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Інформаційна компанія «ПроАгро» 
 
15.05.2015 Мінінфраструктури України розраховує на збільшення обсягу 

вантажних річкових перевезень до 50 млн. тонн протягом 5-7 років 
Міністерство інфраструктури розраховує, що протягом 5-7 років показник 

вантажних перевезень по річці зросте з 2 млн. тонн в 2014 р. до 50 млн. тонн. Про це 14 
травня заявив перший заступник глави міністерства Володимир Шульмейстер. 

За словами В.Шульмейстера, міністерство робить ряд серйозних кроків у даному 
напрямку і вважає, що процес річкових вантажоперевезень необхідно «перезапустити». 

Також він зазначив, що близько 20 років тому обсяг річкових перевезень в 
Україні становив близько 70 млн. тонн вантажів. 

Нагадаємо, що, за словами начальника департаменту комерційної діяльності 
судноплавної компанії «Укррічфлот» Ольги Федор, потенційна вантажна база в регіоні 
Дніпра становить близько 70 млн. тонн і 350 тис. TEU. На її думку, річкові 
вантажоперевезення можуть скласти конкуренцію залізничним, зокрема, в 
сформованих складних фінансових умовах і з урахуванням зростання вартості палива. 

АПК-інформ 
 
13.05.2015 Розширено перелік об'єктів інженерної інфраструктури 

меліоративних систем, що не підлягають приватизації 
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем та земель, на яких ці об'єкти розташовані».  

Законопроектом № 1128 розширено перелік об'єктів земель комунальної і 
державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність. Зокрема, до 
таких віднесено землі під об'єктами інженерної інфраструктури 
внутрішньогосподарських і міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають 
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у комунальній власності; землі під відповідними об'єктами загальнодержавних і 
міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності. 

Крім того, до Закону України «Про приватизацію державного майна» до 
переліку об'єктів загальнодержавного значення, не підлягають приватизації, включені в 
тому числі об'єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних, міжгосподарських 
та внутрішньогосподарських меліоративних систем, а також землі державної та 
комунальної власності, на яких ці об'єкти розміщені . 

Інформаційна компанія «ПроАгро» 
 
 
13.05.2015 Кабмін в 2015 р. має намір приватизувати більше 300 

держпідприємств, в т.ч. 24 - підлеглих Мінагрополітики 
Підприємства хімпромисловості «Сумихімпром», «Одеський припортовий 

завод» потрапили в перелік з понад 300 держпідприємств на приватизацію у поточному 
році.  

Також до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, включені: ДП 
«Конярство України», Яготинський цукровий завод, ДП «Чутове», ДП «Черкаський 
консервний комбінат», «Яготинський цукровий завод», ДП «Харківцукорзбут» та інші. 

У списку вказані і підприємства, які раніше були виключені з переліку об'єктів 
державної власності, що не підлягають приватизації. Серед них є 13 портів та ПрАТ 
«Українське Дунайське пароплавство», 24 підприємства, які підпорядковуються 
Мінагрополітики (ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», ДП 
«Гайворонський завод безалкогольних напоїв», 11 підприємств, що займаються 
шовківництвом, 3 кар'єра та інші). 

Інформаційна компанія «ПроАгро» 
 
13.05.2015 Мінінфраструктури України пропонує скасувати плату за 

шлюзування суден - законопроект 
Міністерство інфраструктури України пропонує скасувати збір за проходження 

річковими суднами шлюзів. Відповідна пропозиція міститься в розробленому 
міністерством законопроекті «Про внутрішній водний транспорт», текст якого 
опублікований на сайті Мінінфраструктури 12 травня. 

Згідно з документом, пропонується звільнити річкові судна з максимальною 
осадкою до 4,2 м від сплати канального збору за проходження Бузько-Дніпровсько-
Лиманського каналу, Херсонського морського каналу ГСХ Дунай - Чорне море і 
корабельного та канального зборів - за транзит акваторіями морських портів у разі 
сплати ними протягом поточного рейсу річкового збору незалежно від того, який рейс 
здійснюється - каботажний або міжнародний. 

Крім того, Міністерство інфраструктури пропонує створити Адміністрацію 
внутрішніх водних шляхів України, яка займатиметься утриманням, ремонтом і 
реконструкцією судноплавних гідротехнічних споруд та водних підходів до них за 
рахунок власника гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. 

Також Мінінфраструктури, з метою спрощення організації судноплавства по 
внутрішніх водних шляхах країни, має намір ввести єдиний цільовий річковий збір і 
відкрити річку для невійськових суден під іноземним прапором. 

Міністерство закликає експертів галузі взяти активну участь в обговоренні 
законопроекту, після чого він буде направлений на розгляд до Кабінету Міністрів і 
Верховної Ради України. 

АПК-інформ 
 
13.05.2015 Мінагропрод розраховує на відкриття ринку ЄС для української 

продукції тваринництва до 2016 року - Павленко 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України розраховує на 
відкриття європейського ринку для українських молочних продуктів і яловичини вже 
до 2016 року. Про це 13 травня заявив глава Мінагропроду України Олексій Павленко. 

«Велика перспектива ще на азіатському ринку. Коли говорили, що у нас 
російський ринок був важливий - це менше 15% обсягу експорту українського 
агросектору. Товарообіг України з Євросоюзом виріс до $ 5-6 млрд. і на такий же обсяг 
приблизно зріс товарообіг з азіатськими країнами. Плюс Саудівська Аравія, Китай і 
Єгипет. Ми стали важливим елементом глобальної продовольчої безпеки, що 
стосується не тільки самого сільськогосподарського виробництва, а й усього 
агропромислового комплексу», - зазначив міністр. 

Нагадаємо, що Мінагропрод розробляє 8 законопроектів про регулювання у 
сфері харчової безпеки. 

РБК-Україна 
 
07.05.2015 Мінагрополітики прогнозує за підсумками поточного МР експорт 

зернових в межах 30-32 млн. т 
Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує за 

підсумками поточного МР експорт зернових культур в межах 32 млн. т. 
«Ми бачимо експорт близько 30-32 млн. т. По кукурудзі у нас були затримки з 

відвантаженням, ми переживаємо, що зараз в останній момент на ринок вийде велика 
кількість кукурудзи», - сказав глава Мінагропроду Олексій Павленко. 

За його словами, напередодні міністерство провело нараду з Мінінфраструктури 
з приводу логістичного забезпечення експорту. О. Павленко зазначив, що 
інфраструктура готова до перевалки на експорт зазначеного обсягу. «Готовність 
інфраструктури є, щоб ці обсяги перевалити», - додав міністр. 

Він пояснив, що багато аграріїв притримували кукурудзу в очікуванні кращої 
ціни і тепер для поповнення оборотного капіталу в період весняних польових робіт 
будуть активно її продавати. 

Раніше з посиланням на дані Держстату повідомлялося, що Україна в 2014 р. 
зібрала рекордні майже 63,8 млн. т зерна та зернобобових культур (без урахування 
Криму), що на 2,4% більше, ніж в 2013 році. 

Наприкінці січня Мінагропрод та учасники зернового ринку підписали 
меморандум про взаєморозуміння щодо експорту зерна в 2014/15 МР. У доповненні до 
документа визначені обсяги експорту пшениці - 12,8 млн. т, у тому числі продовольчої 
7,1 млн. т, кукурудзи - 20,2 млн. т, ячменю - 4,2 млн. т. 

При цьому відносно продовольчої пшениці на друге півріччя 2014/15 МР був 
узгоджений наступний графік поставок: січень-березень - 900 тис. т, квітень-червень - 
300тис.т. Станом на 30 квітня фактичні обсяги експорту зерна з України оцінювалися в 
29,3 млн. т. 

«Інтерфакс-Україна» 
 
07.05.2015 Україна і ЄС можуть створити спільну організацію торгівлі - 

Мінекономрозвитку 
Україна та Європейський Союз можуть створити спільний інституційний орган 

у сфері торгівлі та розвитку після імплементації економічної частини Угоди про 
асоціацію. Про це йдеться у звіті про заходи з імплементації УА між Україною і ЄС, 
опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 6 
травня. 

Згідно зі звітом, Мінекономрозвитку сформувало список громадських та 
неурядових організацій, кандидатури від яких розглядатимуться при формуванні 
двосторонньої консультативної групи у сфері торгівлі та розвитку. 
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Також наголошується, що представники ЄС допускають можливість створення 
спільних інституційних органів тільки після імплементації економічної частини Угоди 
про асоціацію. 

АПК-інформ 
 


