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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 3 вересня 2015 р. № 671  

Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які 

передбачають звільнення від сплати земельного податку 

 

Верховна Рада України  по ст ан ов л яє :  

Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного 

податку (реєстр. № 1850-1), поданий народним депутатом України Гриневич Л.М. та 

іншими народними депутатами України, повернути Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики для доопрацювання та внесення на повторне 

друге читання. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2015 р. № 660  

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин 

від 10 вересня 2014 р. № 442 
 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є:  

Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Білорусь про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин, вчинену 7 жовтня 

2013 р. у м. Мінську. 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА 

від 2 вересня 2015 р. № 667  

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 

 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є:  

1. Затвердити Положення про Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 5 

пункту 3 тапідпункту 8 пункту 4 Положення, затвердженого цією постановою, які 

набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 

р. № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів  

та захисту споживачів 

1. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який 

реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1850-1&skl=9
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#n110
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
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ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї 

відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і 

садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері. 

2. Держпродспоживслужба у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства. 

3. Основними завданнями Держпродспоживслужби є: 

1) реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту 

рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї 

відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і 

садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері; 

2) здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного 

контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, 

здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості 

харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним 

матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, 

патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими 

добавками, преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, 

застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і 

протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від 

проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших держав або карантинних 

зон, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів, за дотриманням законодавства про рекламу в 

частині захисту прав споживачів реклами, законодавства щодо зберігання, 

транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників вмісту 

шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які 

реалізуються на території України, дотриманням вимог щодо формування, встановлення 

та застосування державних регульованих цін, здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері туризму та курортів; 

3) здійснення контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 

4) здійснення ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності; 

5) здійснення метрологічного нагляду; 

6) здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища 

життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення. 

4. Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань: 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її 

компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру, який забезпечує формування 

державної політики у відповідній сфері; 

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на 

погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах 

повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, 

проектів інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими 

суб’єктами права законодавчої ініціативи; 

3) у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів та кормів, державного нагляду (контролю) за дотриманням 

санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів: 

організовує, здійснює у межах повноважень, передбачених законодавством, 

державний нагляд (контроль) щодо: 

- безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; 

- дотримання вимог санітарного законодавства; 

- здоров’я та благополуччя тварин; 

- виконання фітосанітарних заходів, обігу пестицидів і агрохімікатів, 

використання біологічних контрольних організмів; 

- проведення профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби із 

шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження; 

- субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів; 

- дотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин; 

- неїстівних продуктів тваринного походження; 

- ветеринарних препаратів; 

- репродуктивного та патологічного матеріалу; 

- потужностей, на яких здійснюється вирощування, утримування, виробництво, 

переробка, зберігання та обіг об’єктів державного контролю; 

готує подання до Кабінету Міністрів України про запровадження або скасування 

карантинного режиму; 

подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду 

на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, 

імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною 

епідемічною ситуацією на їх території; 

проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за 

результатами її проведення відповідні висновки; 

здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення 

та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних 

уражень людей; 

розробляє та здійснює санітарні, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, 

що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених 

законодавством; 

бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної 

політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового 

досвіду з питань ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, профілактики 

захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації 

державної політики в інших визначених сферах; 

бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних), 

фітосанітарних заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, 

кормів, технічних регламентів та стандартів; 

розробляє та впроваджує довгостроковий план державного контролю у сфері 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, щороку звітує перед 

Кабінетом Міністрів України про стан його виконання та оприлюднює звіт на 

офіційному веб-сайті; 

затверджує плани щорічного державного контролю та плани державного 

моніторингу відповідно до закону; 

розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм 

та/або планів у галузі ветеринарної медицини, у тому числі державного моніторингу 

здоров’я тварин та рослин, залишкових кількостей ветеринарних препаратів та 

забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, 
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небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів у визначених сферах; 

встановлює на підставі результатів проведення аналізу ризику періодичність 

здійснення державного контролю кожної потужності, що є об’єктом державного 

контролю; 

уповноважує лабораторії та референс-лабораторії на проведення досліджень 

(випробувань) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю; 

організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей 

державного контролю; 

проводить відбір зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення 

державного контролю; 

здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

критичних точках (НАССР); 

бере учать у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я 

людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними 

ризику; 

бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих 

на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних 

хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових 

отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, 

випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з 

радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає 

заходів до їх усунення відповідно до законодавства; 

проводить передзабійне та післязабійне інспектування тварин на відповідних 

потужностях, а також післязабійне інспектування тварин, забитих на полюванні; 

проводить оцінку ефективності ветеринарної адміністрації іншої країни та 

інспектування потужностей, з яких здійснюється імпорт об’єктів санітарних заходів; 

затверджує експортні потужності, а також приймає рішення про виключення 

експортних потужностей або певних видів об’єктів санітарних заходів, 

вироблених/вирощених на таких потужностях, з реєстру затверджених експортних 

потужностей; 

розробляє та здійснює у межах повноважень, передбачених законом, 

ветеринарно-санітарні заходи з метою охорони території України від занесення 

особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, 

або інших хвороб, що підлягають повідомленню, з територій інших держав або 

карантинних зон; 

аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб, недугів тварин і 

розробляє рекомендації щодо їх ліквідації та профілактики; 

забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення 

карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку 

Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, 

проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та 

буферній зонах, зоні спостереження; 

повідомляє Міжнародному епізоотичному бюро про встановлення, очікуваний 

період дії та дату скасування карантину тварин щодо особливо небезпечних хвороб, 

включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інших хвороб, що 

підлягають повідомленню; 

визначає ветеринарно-санітарний статус України та окремих зон у межах її 

території, ветеринарно-санітарного стану потужностей (об’єктів) в Україні; 

установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт об’єктів 

державного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені 

до списку Міжнародного епізоотичного бюро, або інші хвороби, що підлягають 
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повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту 

спалаху таких хвороб; 

здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за збором, утилізацією та 

знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження; 

здійснює у разі виникнення надзвичайної ситуації державний контроль за 

проведенням операторами ринку харчових продуктів протиепізоотичних заходів, якщо 

необхідність такого контролю встановлена законом; 

підтверджує відкриття мисливського сезону на певній території після 

проведення обов’язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь; 

координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх 

підпорядкування; 

видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено 

забитих, загиблих або знищених тварин; 

здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і 

проведенням фітосанітарних заходів з карантину рослин під час вирощування, заготівлі, 

вивезення, ввезення, транспортування, зберігання, переробки, реалізації та використання 

об’єктів регулювання; 

здійснює вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих 

організмів; 

здійснює інформування громадськості, міжнародних організацій, суб’єктів 

договорів, стороною яких є Україна, про виявлення, наявність, поширення, локалізацію і 

у разі потреби про ліквідацію регульованих шкідливих організмів; 

здійснює координацію моніторингу, виявлення та ідентифікації регульованих 

шкідливих організмів; 

готує перелік регульованих шкідливих організмів та перелік об’єктів 

регулювання; 

здійснює підготовку подання до Кабінету Міністрів України про запровадження 

або скасування карантинного режиму; 

надає міжнародним організаціям, суб’єктам договорів, стороною яких є Україна, 

повідомлення про фітосанітарні заборони чи обмеження; 

здійснює фітосанітарну діагностику та нагляд за розвитком, поширенням і 

шкодочинністю шкідливих організмів і розробляє разом із науково-дослідними 

установами прогнози розвитку і поширення шкідливих організмів; 

вносить на період масового розвитку і поширення особливо небезпечних 

шкідливих організмів подання про запровадження особливого режиму захисту рослин та 

відповідних заходів захисту рослин; 

проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу планів державних 

випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів; 

погоджує плани державних випробувань пестицидів і агрохімікатів та переліки 

пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні; 

здійснює державний нагляд за додержанням підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, 

гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, 

зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості 

пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема 

імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для 

господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого 

відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених 

пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; 

визначає перелік установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-

біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів; 

4) у сфері насінництва та розсадництва: 

здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу; 
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видає підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу для 

проведення експертизи на придатність на поширення в Україні; 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у 

сфері насінництва та розсадництва; 

5) у сфері охорони прав на сорти рослин: 

організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, 

приймає рішення про виникнення прав на сорт або про відмову у виникненні прав на 

сорт; 

видає патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин; 

організовує перевірку збереженості сортів рослин; 

організовує післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і 

перспективних сортів рослин; 

забезпечує опублікування офіційних відомостей про видані патенти на сорти 

рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видає Каталог сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні; 

організовує роботу з підготовки і перепідготовки кадрів державної системи 

охорони прав на сорти рослин; 

6) у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання 

законодавства про захист прав споживачів (у тому числі споживачів виробів з 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння): 

перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів, а також правил 

торгівлі та надання послуг; 

проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за 

реалізовану продукцію відповідно до закону; 

накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі 

ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про захист прав 

споживачів; 

передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального 

правопорушення, органам досудового розслідування; 

7) у сфері здійснення державного ринкового нагляду: 

організовує розроблення проектів секторальних планів ринкового нагляду, 

затверджує секторальні плани ринкового нагляду, здійснює моніторинг виконання та 

перегляд таких планів; 

здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень 

споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і 

кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок 

споживання продукції (користування нею); 

проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирає зразки 

продукції та забезпечує проведення їх експертизи (випробування); 

перевіряє додержання вимог щодо представлення продукції за місцем 

проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не 

відповідає встановленим вимогам, а у визначених законом випадках видає приписи про 

негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймає 

рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення 

відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, 

проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та 

рішень; 

приймає у випадках та порядку, визначених законом, рішення про вжиття 

обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання 

суб’єктами господарювання цих рішень; 
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здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу 

та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або 

відкликання; 

вживає відповідних заходів до своєчасного попередження споживачів 

(користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція; 

вживає заходів до налагодження співпраці із суб’єктами господарювання 

стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими 

суб’єктами господарювання на ринку; 

вживає у порядку, визначеному законом, заходів до притягнення до 

відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених вимог; 

надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань 

про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки 

кримінального правопорушення; 

узагальнює результати здійснення ринкового нагляду, аналізує причини 

виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо 

перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту 

суспільних інтересів; 

забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових 

осіб, які здійснюють ринковий нагляд; 

розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї 

діяльності із здійснення ринкового нагляду; 

інформує державні органи, органи місцевого самоврядування та громадськість 

про результати здійснення ринкового нагляду; 

8) у сфері здійснення метрологічного нагляду: 

перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними 

метрологічних вимог; 

подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в 

експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством; 

перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та 

продажу; 

9) здійснює контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині 

захисту прав споживачів реклами, приймає рішення про визнання реклами 

недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з 

одночасним зупиненням її розповсюдження; 

10) застосовує фінансові санкції до суб’єктів господарювання за порушення 

законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення; 

11) у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування 

державних регульованих цін: 

здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог формування, 

встановлення та застосування державних регульованих цін; 

здійснює державний нагляд (контроль) за достовірністю інформації, зазначеної у 

документах про формування, встановлення та застосування державних регульованих 

цін; 

надає у випадках, передбачених законодавством, висновки щодо економічного 

обґрунтування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, 

щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів); 

надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб’єктам 

господарювання обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо 

формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; 

12) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд 

(контроль) за дотриманням вимог законодавства з питань туристичної діяльності; 
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13) приймає у передбачених законом випадках рішення про знищення продукції 

або інше рішення щодо подальшого поводження з нею; 

14) веде та користується реєстрами (базами даних) відповідно до закону; 

15) забезпечує відкритий та безоплатний доступ до реєстрів, ведення яких 

відповідно до законодавства покладено на Держпродспоживслужбу; 

16) у випадках, встановлених законом, видає документи дозвільного характеру, 

передбачені Законом України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності”; 

17) проводить ліцензування господарської діяльності відповідно до закону та 

здійснює державний контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов; 

18) розробляє у межах повноважень, передбачених законом, галузеві та 

міжгалузеві програми науково-дослідних робіт; 

19) у межах повноважень, передбачених законом, складає протоколи та 

розглядає справи про правопорушення; 

20) організовує в межах компетенції науково-технічне та інше інформування 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів та 

науково-дослідних установ Держпродспоживслужби; 

21) здійснює представництво інтересів України у міжнародних організаціях 

відповідно до своєї компетенції, а також бере участь у роботі відповідних комітетів 

Світової організації торгівлі, Міжнародного епізоотичного бюро, Міжнародної 

конвенції захисту рослин, Європейської та Середземноморської організації захисту 

рослин, Комісії з Кодексу Аліментаріус, інших міжнародних організацій з питань, що 

належать до компетенції Держпродспоживслужби; 

22) у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори; 

23) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю 

Держпродспоживслужби, її територіальних органів, а також підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери її управління; 

24) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її 

управління; 

25) організовує наукову, науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, 

пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню 

сучасних технологій у сферах, віднесених до компетенції Держпродспоживслужби; 

26) подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм 

державної статистичної звітності; 

27) проводить дослідження (випробування) у сферах, що належать до 

компетенції Держпродспоживслужби; 

28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

5. Держпродспоживслужба з метою організації своєї діяльності: 

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів 

щодо запобігання і протидії корупції і контроль за їх реалізацією в апараті 

Держпродспоживслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та 

організаціях, що належать до сфери її управління; 

2) здійснює добір кадрів в апарат Держпродспоживслужби та на керівні посади в 

її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до 

сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні 

посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і працівників апарату Держпродспоживслужби та її 

територіальних органів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 

сфери її управління; 

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держпродспоживслужби, 

здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує 

організацію бухгалтерського обліку; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
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4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними 

центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним 

використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання 

програм; 

5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з 

мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію 

державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті 

Держпродспоживслужби; 

7) забезпечує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно 

до встановлених правил. 

6. Держпродспоживслужба для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) залучати в установленому порядку до участі у проведенні карантинних 

заходів, наданні практичної допомоги в організації і здійсненні контролю та нагляду за 

виконанням ветеринарно-санітарних заходів, вивченні окремих питань вчених і 

фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та 

організацій; 

2) безперешкодного доступу у межах повноважень, передбачених законом, до 

потужностей та інших об’єктів державного нагляду (контролю); 

3) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх 

посадових осіб, а також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій, у тому числі з 

метою планування здійснення заходів державного нагляду (контролю); 

4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові 

конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції; 

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів 

та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та 

іншими технічними засобами; 

6) засновувати в установленому порядку засоби масової інформації; 

7) обмежувати, забороняти, тимчасово припиняти діяльність, вживати відповідно 

до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежувати або забороняти ввезення 

(пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України 

(транзит) живих тварин, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, 

патологічного матеріалу, кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за 

тваринами, неїстівних продуктів тваринного походження та харчових продуктів; 

8) здійснювати заходи державного нагляду (контролю) відповідно до закону; 

9) вимагати відповідно до закону від суб’єктів господарювання усунення 

виявлених порушень; 

10) вживати у межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення 

порушень вимог закону і притягнення винних у таких порушеннях осіб до 

відповідальності відповідно до закону. 

7. Держпродспоживслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через 

свої територіальні органи. 

8. Держпродспоживслужба під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними 

органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними 

Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами 

іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та 

організаціями. 
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9. Держпродспоживслужба у межах повноважень, передбачених законом, на 

основі і на виконання Конституції, законів України, актів Президента України, постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів 

Кабінету Міністрів України та наказів міністерств, видає відповідні накази, організовує 

та контролює їх виконання. 

10. Держпродспоживслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра 

України. 

11. Голова Держпродспоживслужби: 

1) очолює Держпродспоживслужбу, здійснює керівництво її діяльністю, 

представляє Держпродспоживслужбу у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями в Україні та за її межами; 

2) вносить на розгляд Міністра, який забезпечує формування державної політики 

у відповідній сфері, розроблені Держпродспоживслужбою проекти нормативно-

правових актів з питань, що належать до компетенції Держпродспоживслужби; 

3) визначає пріоритети роботи Держпродспоживслужби та шляхи виконання 

покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, звіти про їх виконання; 

4) організовує та контролює виконання в апараті Держпродспоживслужби та її 

територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України; 

5) призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих 

держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів 

Держпродспоживслужби; 

6) призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників 

територіальних органів Держпродспоживслужби; 

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, державних службовців апарату 

Держпродспоживслужби; 

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 

законодавством про працю, працівників апарату Держпродспоживслужби; 

9) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату 

Держпродспоживслужби, керівників її територіальних органів, присвоює їм відповідно 

до законодавства ранги державних службовців, якщо інше не передбачено законом; 

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних 

службовців і працівників апарату Держпродспоживслужби, її територіальних органів, до 

відзначення державними нагородами; 

11) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів 

Держпродспоживслужби; 

12) затверджує положення про територіальні органи, самостійні структурні 

підрозділи апарату Держпродспоживслужби; 

13) розподіляє обов’язки між своїми заступниками; 

14) утворює, реорганізовує та ліквідовує підприємства, установи та організації, 

затверджує їх положення (статути), призначає на посаду та звільняє з посади їх 

керівників, виконує у межах повноважень, передбачених законом, інші функції з 

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління; 

15) забезпечує проведення незалежного внутрішнього аудиту, планування і 

координацію аудиторських заходів та ефективний контроль за їх проведенням в апараті 

Держпродспоживслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та 

організаціях, що належать до її сфери управління; 

16) забезпечує здійснення інформаційно-комунікаційних заходів, а також 

організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні 

Держпродспоживслужби; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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17) утворює комісії, робочі та експертні групи; 

18) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, 

розпорядником яких є Держпродспоживслужба; 

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції 

Держпродспоживслужби; 

20) підписує накази Держпродспоживслужби; 

21) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання 

державними службовцями і працівниками апарату Держпродспоживслужби та 

територіальних органів доручення; 

22) вносить до Кабінету Міністрів України в межах компетенції пропозиції щодо 

представництва України в міжнародних організаціях; 

23) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію 

державної політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням в апараті 

Держпродспоживслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та 

організаціях, що належать до її сфери управління; 

24) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

12. Голова Держпродспоживслужби має двох заступників, у тому числі одного 

першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів 

України за поданням Прем’єр-міністра України на підставі пропозицій Голови 

Держпродспоживслужби. 

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

Держпродспоживслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у 

Держпродспоживслужбі може утворюватися колегія. 

Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом видання відповідного наказу 

Держпродспоживслужби. 

Для розгляду наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій з 

основних питань діяльності Держпродспоживслужби можуть утворюватися постійні або 

тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. 

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова 

Держпродспоживслужби. Кількісний та персональний склад, положення про колегію, 

інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 

затверджує Голова Держпродспоживслужби. 

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників 

Держпродспоживслужби затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Структуру апарату Держпродспоживслужби затверджує її Голова. 

Штатний розпис, кошторис апарату Держпродспоживслужби затверджує її 

Голова за погодженням з Мінфіном. 

15. Держпродспоживслужба є юридичною особою публічного права, має печатку 

із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, 

рахунки в органах Казначейства. 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 8 вересня 2015 р. № 682 

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2010 р. № 178 і від 25 грудня 2013 р. № 957 

 

Кабінет Міністрів України по ст а н о вл я є:  

Визнати такими, що втратили чинність: 

постанову Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178 “Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/178-2010-%D0%BF
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господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення 

генетичної експертизи походження та аномалій тварин і визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством аграрної 

політики та продовольства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 627); 

постанову Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 957 “Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 178” 

(Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 103). 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 16 вересня 2015 р. № 709 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії 

“Украгролізинг”, для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу 

з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу 

 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є :  

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет 

Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії 

“Украгролізинг”, для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з 

подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу, що додається. 

ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення 

статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”, для 

закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою 

передачею їх на умовах фінансового лізингу 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою “Збільшення статутного капіталу НАК 

“Украгролізинг” для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з 

подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу” (далі - бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 

бюджетної програми є Мінагрополітики. Одержувачем бюджетних коштів є 

Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (далі - Компанія). 

3. Перелік технічних засобів для агропромислового комплексу (далі - техніка), 

що закуповуються Компанією у заводів-виробників та/або дилерів з продажу за рахунок 

коштів державного бюджету для подальшої передачі у фінансовий лізинг, і граничні 

ціни на них затверджуються Мінагрополітики. 

4. Бюджетні кошти надаються із спеціального фонду державного бюджету 

шляхом перерахування з реєстраційного рахунка Мінагрополітики, відкритого у 

Казначействі, за платіжним дорученням на поточний рахунок, відкритий на ім’я 

Компанії в органах Казначейства, з призначенням платежу “Збільшення статутного 

капіталу Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” для закупівлі технічних 

засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах 

фінансового лізингу”. 

Бюджетні кошти використовуються Компанією для закупівлі техніки з 

подальшою передачею її на умовах фінансового лізингу в установленому законом 

порядку суб’єктам господарювання агропромислового комплексу (далі - 

лізингоодержувачі). 

5. Техніка надається у фінансовий лізинг за умови внесення лізингоодержувачем 

попереднього платежу, що становить не менш як 10 відсотків вартості техніки. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/957-2013-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran417#n417
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709-2015-%D0%BF#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709-2015-%D0%BF#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709-2015-%D0%BF#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/709-2015-%D0%BF#n8
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6. За користування технікою лізингоодержувачі відповідно до умов договору 

фінансового лізингу вносять плату (лізингові платежі) з урахуванням вимог частини 

другої статті 16 Закону України “Про фінансовий лізинг”, при цьому сума винагороди 

лізингодавцю за передану у фінансовий лізинг техніку становить 50 відсотків облікової 

ставки Національного банку (що діє на момент укладення договору фінансового 

лізингу) річних невідшкодованої вартості техніки. 

Кошти, що надходять як винагорода за передану у фінансовий лізинг техніку, 

використовуються Компанією згідно з фінансовим планом. 

7. Основним критерієм під час визначення потенційних лізингоодержувачів є 

відсутність простроченої заборгованості з оплати техніки, що придбана на умовах 

фінансового лізингу, а також з погашення кредитів, залучених державою або під 

державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва. 

Перевага надається лізингоодержувачам, які придбавають техніку для оснащення 

тваринницьких і птахівничих ферм, елеваторів, утворення обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів, представникам малого та середнього бізнесу на 

селі. 

8. Техніка не надається лізингоодержувачам, стосовно яких порушено справу 

про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або 

мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним 

бюджетом, Пенсійним фондом України та Фондом соціального страхування, що 

підтверджується відповідними органами ДФС, Пенсійного фонду України та Фонду 

соціального страхування. 

9. За наявності одночасно двох і більше потенційних лізингоодержувачів, що 

претендують на одну одиницю ідентичної техніки, і неможливості Компанії здійснити її 

закупівлю у необхідному обсязі лізингоодержувачі визначаються на конкурсній основі 

шляхом проведення аукціону, визначальним критерієм якого є пропонування 

найбільшого розміру попереднього платежу. 

10. Компанія забезпечує контроль за поверненням лізингових платежів у частині 

відшкодування вартості техніки, закупленої за рахунок коштів, наданих на поворотній 

основі. 

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення 

операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

12. Компанія подає щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінагрополітики 

інформацію про кількість закупленої та переданої на умовах фінансового лізингу 

техніки. 

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 

бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 30 вересня 2015 р. № 782 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 1 серпня 2011 р. № 835 і від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

 

Кабінет Міністрів України по ст а но вл я є :  

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 

835 “Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та 

кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг” (Офіційний вісник 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
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України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 2734; 2013 р., № 2, ст. 41, № 80, ст. 2975; 2015 

р., № 46, ст. 1472) та від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 

2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст. 1742) 

зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 та 

від 17 жовтня 2012 р. № 1051* 

1. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 

835 доповнити пунктом 21 такого змісту: 

“21. Надання довідки про осіб, які 

отримали доступ до інформації про суб’єкта 

речового права у Державному земельному 

кадастрі 

Закон України “Про Державний 

земельний кадастр”. 

2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051: 

1) доповнити Порядок пунктом 88-1 такого змісту: 

“88-1. Під час здійснення дій, передбачених підпунктом 3 пункту 195 цього 

Порядку, до Державного земельного кадастру із застосуванням програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про осіб, які 

отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному 

кадастрі: 

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий 

номер; 

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер; 

для органів державної влади - найменування, податковий номер.”; 

2) пункт 165 доповнити підпунктом 6 такого змісту: 

“6) надання суб’єктам речових прав на земельну ділянку довідок про осіб, які 

отримали доступ до інформації про цих суб’єктів в Державному земельному кадастрі.”; 

3) абзац перший пункту 166 після слів “іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру” доповнити словами “, довідки про осіб, які отримали 

доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі”; 

4) пункт 175 викласти у такій редакції: 

“175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку мають право: 

1) фізичні та юридичні особи за умови їх ідентифікації з використанням 

електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи; 

2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для здійснення 

своїх повноважень, визначених законом.”; 

5) пункт 195 доповнити підпунктом 3 такого змісту: 

“3) у випадках, передбачених підпунктами 13-16 пункту 196 цього Порядку, - 

безоплатно з використанням поширених веб-оглядачів та редакторів із застосуванням 

програмного забезпечення Державного земельного кадастру шляхом авторизованого 

запиту фізичних та юридичних осіб цілодобово з можливістю перегляду, копіювання та 

роздрукування інформації за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка 

отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи 

іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.”; 

6) пункт 196 доповнити підпунктами 13-16 такого змісту: 

“13) суб’єкта права власності на земельну ділянку: 

для фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) - 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF/paran43#n43
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran19#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran775#n775
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran795#n795
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran831#n831
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran891#n891
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran894#n894
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для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий 

номер; 

для територіальної громади - відомості про територіальну громаду села, селища, 

міста, району в місті; найменування і податковий номер органу місцевого 

самоврядування; 

для держави - відомості про державу Україна; найменування органу державної 

влади, що здійснює управління нерухомим майном; податковий номер органу державної 

влади; 

14) суб’єкта речового права на земельну ділянку: 

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування, податковий 

номер; 

для органів місцевого самоврядування - найменування, податковий номер; 

для органів державної влади - найменування, податковий номер; 

15) державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, права 

користування (сервітут) земельної ділянки, права постійного користування, права 

оренди (суборенди) земельною ділянкою; права користування земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки 

(суперфіцій). 

У разі надання відомостей про державну реєстрацію права оренди (суборенди) 

земельної ділянки зазначається цільове призначення такої земельної ділянки; 

16) дату державної реєстрації, реєстраційний номер земельної ділянки у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням відомостей про її 

кадастровий номер та орган, що здійснив державну реєстрацію.”; 

7) пункт 198 доповнити підпунктом 3 такого змісту: 

“3) суб’єктам речових прав на земельні ділянки - довідка про осіб, які отримали 

доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, 

за формою згідно з додатком 53.”; 

8) у пункті 199: 

слово “пунктом” замінити словами і цифрами “підпунктами 1 і 2 пункту”, а після 

цифр і слів “176-177 цього Порядку” доповнити словами і цифрами “, а передбачених 

підпунктом 3 пункту 198 цього Порядку, - безоплатно відповідно до пунктів 166-170 

цього Порядку”; 

9) додаток 42 до Порядку викласти у такій редакції: 

 “Додаток 42  

до Порядку 

ЗАЯВА” 

10) доповнити Порядок додатком 53 такого змісту: 

 “Додаток 53  

до Порядку 

ДОВІДКА” 

_____________________ 

*повний текст змін до постанови дивіться на сайті Кабінету Міністрів 

України. 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 23 вересня 2015 р. № 995-р 

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій 

 

1. Схвалити Концепцію розвитку сільських територій, що додається. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran915#n915
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran920#n920
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051%D0%B1-2012-%D0%BF/paran593#n593
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/38/f448106n56.doc
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF/paran19#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/38/f448106n55.doc
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#n8
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2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Національною 

академією аграрних наук, заінтересованими центральними органами виконавчої влади 

розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з 

реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням. 

 

КОНЦЕПЦІЯ  

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція 

Аграрні перетворення, які відбулися в Україні за останні роки, дали змогу 

збільшити валове виробництво сільськогосподарської продукції. Проте це не сприяло 

соціально-економічному розвитку сільських територій та підвищенню рівня життя 

сільського населення, тому існує потреба в комплексному підході до розв’язання 

проблем розвитку сільських територій, в основу якого закладаються принципи сталого 

розвитку. 

Концепція окреслює головні пріоритети розвитку сільських територій та 

механізм підготовки аграрного та сільського сектору держави до функціонування в 

умовах зони вільної торгівлі з ЄС. 

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності  

її розв’язання 

Основними причинами погіршення соціально-економічного та екологічного 

стану сільських територій є: 

відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на 

комплексний розвиток сільських територій, в основі якої закладені потреби 

територіальних громад села, селища; 

недостатність обсягів державної фінансової підтримки існуючих програм, 

спрямованих на сільський розвиток; 

низький рівень забезпечення сільського населення соціальними та економічними 

послугами на селі; 

нерівномірність забезпечення центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги, низький рівень якості та доступності первинної медичної допомоги; 

неврахування екологічних вимог у виробничих процесах, що відбуваються на 

селі; 

низький рівень диверсифікації економіки сільських територій, що призводить до 

міграції сільської молоді, високого рівня безробіття та низьких доходів сільського 

населення, руйнування соціальної та інженерної інфраструктури; 

низька рентабельність та конкурентоспроможність малих та середніх 

сільськогосподарських товаровиробників; 

низький рівень технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва; 

обмеженість можливостей сільського населення для підвищення рівня своїх 

доходів; 

низький рівень підприємницької ініціативи (зокрема, через несприятливе 

податкове середовище, неефективність економічних важелів сприяння розвитку 

підприємництва на селі з боку держави; інерційність мислення і поведінки сільського 

населення у розв’язанні проблем самозабезпечення, працевлаштування, задоволення 

побутових та соціально-культурних потреб); 

неготовність територіальних громад села, селища до ініціювання та участі у 

проектах місцевого розвитку; 

низька ефективність органів місцевого самоврядування у вирішенні проблемних 

питань розвитку сільських територій; 

низький рівень розвитку системи кредитування у сільській місцевості; 

низький рівень внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток сільських 

територій; 
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відведення недостатньої ролі у процесах реформування аграрного сектору 

економіки для кооперації; 

обмеженість ресурсів місцевих бюджетів для розв’язання проблем сільського 

розвитку; 

низький рівень фінансового забезпечення села через недосконалість податкової і 

бюджетної системи, практику реєстрації виробників сільськогосподарської продукції не 

за місцем провадження господарської діяльності; 

недостатність та неефективне застосування природоохоронних заходів; 

низький рівень інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на 

створення позитивного іміджу, переваг та можливостей розвитку сільських територій 

України; 

стереотипний підхід до сільських територій як виключно просторової бази 

сільськогосподарського виробництва. 

 

Мета і строки реалізації Концепції 

Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та 

фінансових передумов для сільського розвитку шляхом: 

диверсифікації економічної діяльності; 

збільшення рівня реальних доходів від сільськогосподарської та 

несільськогосподарської діяльності на селі; 

досягнення гарантованих соціальних стандартів і покращення умов проживання 

сільського населення; 

охорони навколишнього природного середовища, збереження та відновлення 

природних ресурсів у сільській місцевості; 

збереження сільського населення як носія української ідентичності, культури і 

духовності; 

створення умов для розширення можливостей територіальних громад села, 

селища для розв’язання існуючих в них проблем; 

приведення законодавства у сфері сільського розвитку у відповідність із 

стандартами ЄС. 

Реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави з 

підтримки аграрного сектору економіки на підтримку сільського розвитку - поліпшення 

якості життя та економічного благополуччя сільського населення. 

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. 

 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі 

порівняльного аналізу 

Сільський розвиток у подальшому відбуватиметься за трьома варіантами. 

Згідно з першим варіантом планується посилення сформованих тенденцій, 

продовження комерціалізації сільськогосподарського виробництва, що супроводжується 

поширенням потужних сільськогосподарських товаровиробників з їх низькою 

соціальною та екологічною відповідальністю. Держава відіграє незначну роль у 

підтримці розвитку сільських територій. За такого варіанта прискорюватиметься 

обезлюднення села і деградація його потенціалу. 

Другий варіант передбачає збільшення обсягів державної підтримки розвитку 

сільського господарства та соціальної інфраструктури; декларування окремих 

соціально-економічних і екологічних заходів, а також диверсифікацію сільської 

економіки за відсутності реального механізму і фінансових джерел їх реалізації. 

Зазначене сприятиме певному поліпшенню матеріального становища і умов проживання 

сільського населення, однак не забезпечить розв’язання проблем зайнятості, екологічної 

безпеки сільськогосподарського виробництва і проживання, поступального розвитку 

територіальних громад села, селища. 
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Третій варіант полягає у створенні умов для забезпечення комплексного 

розвитку сільських територій в інтересах суспільства, що передбачає раціональне 

формування конкурентоспроможного багатогалузевого і багатоукладного сільського 

господарства, диверсифікованої сільської економіки, сприятливого середовища 

проживання на основі нарощування людського і соціального капіталу та розвитку 

партнерства держави та бізнесу. Наведене надасть можливість реформувати систему 

управління розвитком сільських територій, активізувати ініціативність та 

відповідальність територіальних громад сіл, селищ, розширити сферу прикладання 

праці, збільшити доходи сільського населення і доступність базових послуг, 

нормалізувати демографічну ситуацію на переважній частині сільських територій. 

Для розв’язання проблеми пропонується третій варіант як такий, що найбільше 

відповідає інтересам сільського населення та суспільства в цілому. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблем 

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом впровадження 

міжсекторального підходу її реалізації, проведення реформи системи управління, 

удосконалення державної аграрної політики, інституційного середовища, організаційно-

економічного механізму, фінансового та інформаційного забезпечення і державної 

підтримки розвитку сільських територій. Для виконання Концепції необхідно розробити 

заходи за такими напрямами: 

підвищення якості життя сільського населення шляхом: 

- забезпечення доступності громадян до соціальних послуг, упровадження 

гарантованих державою соціальних стандартів; 

- створення та забезпечення стимулів та належних умов для роботи і проживання 

на селі молодих фахівців у галузі сільського господарства, освіти, охорони здоров’я, 

культури, фізичної культури і спорту, житлово-комунального та побутового 

обслуговування (будівництво нового житла, закладів охорони здоров’я, культури та 

освіти, фізичної культури і спорту); 

- будівництва сучасної транспортної інфраструктури та розвитку 

телекомунікацій(фіксованого зв’язку, цифрового стільникового радіозв’язку, Інтернету), 

у тому числі з урахуванням потреб екстреної медичної допомоги; 

- надання державної підтримки для розвитку комунального господарства та 

індивідуального житлового будівництва на селі; 

- відновлення та удосконалення інженерних мереж та забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури; 

- розвитку мережі закладів медичної допомоги, пунктів постійного базування 

бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, підвищення якості та доступності 

медичної допомоги, підвищення рівня медичного обслуговування; 

- розвитку фізичної культури і спорту; 

- збереження та відновлення культурної та історичної спадщини територіальної 

громади села, селища; 

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у сільській місцевості 

та впровадження сучасних інформаційних технологій в їх діяльність; 

- надання підтримки з боку центральних та місцевих органів виконавчої влади у 

збереженні та популяризації культурних традицій регіонів у сільській місцевості; 

охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості, зокрема: 

- розвиток природно-заповідного фонду із залученням територіальних громад 

села, селища і суб’єктів господарювання; 

- організація роботи з видалення залишків агрохімікатів на занедбаних складах 

та інших, у тому числі необлаштованих місцях їх зберігання; посилення контролю і 

відповідальності за викидання побутових відходів, організацію стихійних сміттєзвалищ, 

скидання забруднених вод у поверхневі водойми в сільській місцевості; 

- підтримка виробництва енергії з альтернативних джерел; 
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диверсифікація та розвиток сільської економіки, зокрема: 

- створення умов для розвитку різноманітних видів економічної діяльності та 

форм господарювання; 

- розвиток туристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості; 

- сприяння формуванню ринків збуту твердого біопалива; 

- удосконалення податкової та бюджетної системи з метою наповнення бюджетів 

територіальних громад сіл, селищ; 

- надання підтримки для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації шляхом стимулювання створення постачальницької, заготівельно-збутової 

інфраструктури на засадах кооперації; 

- запровадження економічного стимулювання виконання заходів з охорони 

земель; 

- спрощення умов доступу сільського населення до фінансових ресурсів, в тому 

числі через розвиток кредитної кооперації та розроблення альтернативного механізму 

кредитування із залученням соціально відповідального бізнесу та банків; 

удосконалення системи управління сільськими територіями шляхом: 

- законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку сільських 

територій; 

- посилення ролі територіальних громад сіл, селищ у плануванні та впровадженні 

заходів з розвитку сільських територій; 

- сприяння розвитку державно-приватного партнерства для реалізації проектів 

розвитку сільських територій та залучення інвестицій; 

- створення фонду розвитку сільських територій; 

- створення реєстру непродуктивних земель, які можуть бути використані для 

вирощування енергетичних культур рослин; 

освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення, зокрема: 

- створення умов для здобуття якісної загальної середньої освіти на селі; 

- розвиток можливостей для здобуття та визнання неформального професійного 

навчання, підвищення кваліфікації або отримання другої спеціальності особам після 45 

років; 

- інформаційне забезпечення сільського населення щодо перспектив 

підприємництва, доступу до кредитних ресурсів; 

- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням освітніх, виховних 

потреб молоді сільської місцевості; 

- сприяння інноваціям шляхом просування системи дорадництва до 

сільськогосподарських виробників; 

- визначення та підготовка фахівців для формування локальних проектів 

розвитку сільських територій. 

 

Очікувані результати 

У результаті реалізації Концепції планується досягнути таких цілей: 

збільшення кількості сільського населення та зниження коефіцієнта смертності 

сільського населення до відповідного показника у містах - 13,1 особи на 1000 жителів; 

підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві; 

збільшення кількості робочих місць на селі до 1 млн.; 

збільшення кількості зайнятого сільського населення у 1,5 раза; 

збільшення частки доходів сільських домогосподарств від провадження 

підприємницької діяльності та самозайнятості до 15 відсотків; 

збільшення частки органічних сертифікованих сільськогосподарських угідь до 7 

відсотків, із них ріллі - до 5 відсотків. 
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Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

реалізації Концепції 

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих 

бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством. 

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і 

місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги. 

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

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 від 30 вересня 2015 р. № 1024-р  

Про оголошення конкурсного відбору на посади голови правління Державної 

акціонерної компанії “Ліки України”, генерального директора Національної 

акціонерної компанії “Украгролізинг” і директора Державного спеціалізованого 

підприємства “Укрспецторг” 

 

1. Оголосити конкурсний відбір на посади голови правління Державної 

акціонерної компанії “Ліки України”, генерального директора Національної акціонерної 

компанії “Украгролізинг” і директора Державного спеціалізованого підприємства 

“Укрспецторг”. 

2. Взяти до відома, що: 

заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, 

приймаються протягом 15 календарних днів після оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсного відбору; 

конкурсний відбір починається з 26 жовтня 2015 р. та закінчується 6 листопада 

2015 року. 

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

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 1 вересня 2015 року  № 332/1627/5 

Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології введення 

в обіг аграрних розписок 

 

Відповідно до вимог Закону України "Про аграрні розписки" та постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 665 "Про затвердження Порядку 

ведення Реєстру аграрних розписок" Н АК АЗУЄ МО :  

 

1. Поширити пілотний проект з відпрацювання технології введення в обіг 

аграрних розписок на прикладі Полтавської області з 01 вересня 2015 року на 

Харківську, Черкаську та Вінницьку області. 

2. Затвердити План заходів з реалізації пілотного проекту з відпрацювання 

технології введення в обіг аграрних розписок (далі - План заходів), що додається. 

3. Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції 

України, Департаменту з питань нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України, 

Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, в межах функціональних повноважень, забезпечити 

виконання Плану заходів. 

4. Рекомендувати Харківській, Черкаській та Вінницькій обласним державним 

адміністраціям надавати сприяння у реалізації пілотного проекту з відпрацювання 

технології введення в обіг аграрних розписок. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5479-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/665-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0332730-15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0332730-15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0332730-15#n15
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5. Визначити державне підприємство "Аграрні реєстри" координатором 

пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок, на 

прикладі Полтавської області, у Харківській, Черкаській та Вінницькій областях. 

6. Державному підприємству "Аграрні реєстри" за результатами реалізації 

пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок, на 

прикладі Полтавської області, у Харківській, Черкаській та Вінницькій областях 

підготувати звіт-висновок з пропозиціями щодо введення в обіг аграрних розписок в 

Україні та надати його до Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Рутицьку 

В.В. та заступника Міністра юстиції України Янчука А.В. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

з реалізації пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних 

розписок 

№ 

з/п 

Назва заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

заходу 

1 2 3 4 

1 Підготовка методичних матеріалів 

та проведення семінарів щодо 

законодавчого та організаційного 

забезпечення впровадження 

аграрних розписок у Харківській, 

Черкаській та Вінницькій областях 

до 31 

грудня 

2015 року 

Мінагрополітики України, 

Мін'юст України, державне 

підприємство "Аграрні 

реєстри" 

2 Підключення державних 

нотаріальних контор та приватних 

нотаріусів у Харківській, Черкаській 

та Вінницькій областях до Реєстру 

аграрних розписок та їх технічне 

супроводження 

постійно Мінагрополітики України, 

державне підприємство 

"Аграрні реєстри" 

3 
Підготовка пропозицій щодо 

внесення змін до Інструкції про 

порядок обчислення та справляння 

державного мита, затвердженої 

наказом Мінфіну України від 07 

липня 2012 року № 811, 

зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 20 вересня 2012 

року за № 1623/21935, в частині 

справляння державного мита за 

нотаріальні дії з аграрними 

розписками 

вересень  

2015 року 

Мінагрополітики України 

4 Проведення консультацій з питань 

впровадження пілотного проекту 

постійно Державне підприємство 

"Аграрні реєстри" 

5 Інформаційне та організаційне 

супроводження здійснення 

пілотного проекту 

постійно Мінагрополітики України, 

Мін'юст України, Полтавська, 

Харківська, Черкаська, 

Вінницька 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12/paran22#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12/paran22#n22
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облдержадміністрація, 

державне підприємство 

"Аграрні реєстри" 

6 Підготовка пропозицій щодо 

посилення захисту прав кредиторів 

за аграрними розписками в 

ситуаціях недостатності зібраного 

врожаю поточного маркетингового 

року для повного виконання 

зобов'язань боржника за аграрною 

розпискою 

грудень  

2015 року 

Мінагрополітики України 

7 
Підготовка нормативно-правового 

акту щодо узгодженого 

застосування норм Закону 

України "Про аграрні розписки" із 

Законом України "Про виконавче 

провадження" в частині 

примусового виконання виконавчих 

написів, вчинених на аграрних 

розписках 

грудень  

2015 року 

Мінагрополітики України, 

Мін'юст України 

8 Підготовка методичних матеріалів 

та проведення семінарів щодо 

законодавчого та організаційного 

забезпечення примусового 

стягнення на підставі виконавчих 

написів, вчинених на аграрних 

розписках 

січень  

2016 року 

Мінагрополітики України, 

Мін'юст України 

9 Підготовка пропозицій щодо 

внесення змін до нормативно-

правових актів, які регулюють 

порядок використання аграрних 

розписок, бухгалтерський облік та 

оподаткування операцій з аграрними 

розписками, питання формування 

банками резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними 

операціями з аграрними розписками 

грудень  

2015 року 

державне підприємство 

"Аграрні реєстри" 

10 Аналіз результатів реалізації 

пілотного проекту, підготовка 

пропозицій з удосконалення 

законодавчого регулювання 

відносин у сфері застосування 

аграрних розписок та введення в 

обіг аграрних розписок в Україні 

січень  

2016 року 

Мінагрополітики України, 

Мін'юст України, Харківська, 

Черкаська, Вінницька 

облдержадміністрації, 

державне підприємство 

"Аграрні реєстри" 

http://www.minagro.gov.ua 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

НАКАЗ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5479-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14
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від 11 вересня 2015 року  № 354 

Про затвердження форми протоколу* про правопорушення у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів 
 

Відповідно до частини четвертої статті 65 Закону України "Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" Н А К АЗ УЮ :  

1. Затвердити форму протоколу про правопорушення у сфері безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, що додається. 

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра 

Краснопольського Я.В. 

______________ 

* Повний текст форми протоколу дивіться на сайті Мінагропроду. 

http://www.minagro.gov.ua 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

НАКАЗ 

від 24 вересня 2015 року  № 372 

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики 

України від 09 січня 2004 року № 3 

 

Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення 

власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства 

України Н АКА З УЮ:  

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики 

України від 09 січня 2004 року № 3 «Про затвердження Типової форми договору про 

закупівлю зерна за бюджетні кошти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 

січня 2004 року за № 102/8701. 

2. Департаменту стратегії та економічного розвитку забезпечити в 

установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лапу В.І. 

http://www.minagro.gov.ua 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

НАКАЗ  

від 24 вересня 2015 року  № 371 

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаюсоняшника 

з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" Н А КА ЗУЮ:  

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Умови страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою 

від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

2) Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю соняшнику 

з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування  (страховий продукт 1); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/paran1112#n1112
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1154-15#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1154-15#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran146#n146
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0102-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0102-04
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4391-17/paran142#n142
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3) форму Стандартного договору страхування майбутнього врожаю соняшнику з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування 

(страховий продукт 1); 

4) форму Акта огляду посівів соняшнику для страхування майбутнього врожаю 

соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування (страховий продукт 1); 

5) Інструкцію щодо заповнення Акта огляду посівів соняшнику для страхування 

майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

6) форму Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, 

біологічним методом (страховий продукт 1); 

7) Інструкцію щодо заповнення Акта визначення врожайності соняшнику, 

застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1); 

8) форму Акта визначення врожайності соняшнику, застрахованого з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом 

контрольного обмолоту (страховий продукт 1); 

9) Інструкцію щодо заповнення Акта визначення врожайності соняшнику, 

застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період  вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1); 

10) форму "Карта поля" до Акта огляду посівів соняшнику для страхування 

майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

11) форму Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю соняшнику з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування 

(страховий продукт 1). 

2. Департаменту фінансово-кредитної політики направити до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, цей наказ 

для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого  заступника 

Міністра Краснопольського Я.В. 

___________________ 

* повнотексти умов, форм  та інструкцій читайте на сайті відомства. 

http://www.minagro.gov.ua 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

НАКАЗ  

від 24 вересня 2015 року  № 374 

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю ярих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування 

 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України „Про особливості 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” Н АК АЗ УЮ : 

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Умови страхування майбутнього врожаю ярих зернових 

сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

2) Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю ярих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4391-17/paran142#n142
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1235-15/paran25#n25
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1236-15/paran4#n4


  
  
 Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
  

  
 І

н
ст

и
ту

ту
 Р

о
зв

и
тк

у
 А

гр
ар

н
и

х
 Р

и
н

к
ів

 
 

 - 26 - 

 

 

 

Випуск  

№ 107-108 
2 листопада  

2015 року 

3) форму Стандартного договору страхування майбутнього врожаю ярих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

4) форму Акта огляду посівів ярих зернових сільськогосподарських культур, 

застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період вирощування (страховий продукт 1); 

5) Інструкцію щодо заповнення Акта огляду посівів ярих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

6) форму Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весь період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1); 

7) Інструкцію щодо заповнення Акта визначення врожайності ярих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, біологічним методом 

(страховий продукт 1); 

8) форму Акта визначення врожайності ярих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весь період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий продукт 1); 

9) Інструкцію щодо заповнення Акта визначення врожайності ярих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, методом контрольного 

обмолоту (страховий продукт 1); 

10) форму „Карта поля” до Акта огляду посівів ярих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

11) форму Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю ярих зернових 

сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1). 

2. Департаменту фінансово-кредитної політики направити до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, цей наказ 

для подання до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Краснопольського Я.В. 

____________ 

* повнотексти умов, форм  та інструкцій читайте на сайті відомства. 

http://www.minagro.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1237-15/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1238-15/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1238-15/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1239-15/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1239-15/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1240-15/paran3#n3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1240-15/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1238-15/paran47#n47
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1237-15/paran8#n8
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо покращення інвестиційного клімату у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції» 

Номер, дата реєстрації: 3002 від 01.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Матвієнко А.С., Довбенко М.В., 

Заболотний Г.М. 

 

Основною метою прийняття запропонованого проекту Закону України є 

поширення дії угод про розподіл продукції на виробництво сільськогосподарської 

продукції та визначення чітких засад застосування цього механізму у сільському 

господарстві, в тому числі особливостей укладення та виконання угод про розподіл 

продукції, істотних умов таких  угод саме в аграрному секторі. 

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

покращення інвестиційного клімату у сфері виробництва сільськогосподарської 

продукції» розроблений з метою поширення інвестиційного режиму передбаченого 

Законом України «Про розподіл продукції» на виробництво сільськогосподарської 

продукції, що в свою чергу сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки України в 

умовах постійного зменшення в світі земельних ресурсів, придатних для виробництва 

сільськогосподарської продукції, росту споживання продуктів харчування, збільшення 

цін на них.  

Вирішити питання не тільки гарантованого забезпечення населення України 

основними продуктами харчування, але й створення значного експортного потенціалу в 

аграрному секторі не можливо без залучення великих інвестицій та сучасних 

технологій. Одним із сучасних режимів залучення приватних інвестицій є укладення 

угод про розподіл продукції. Як відомо, згідно класичних угод про розподіл продукції 

інвестор за власні кошти та на власний ризик здійснює пошук та видобуток корисних 

копалин на наданій йому державою у тимчасове користування ділянкою надр і отримує 

у винагороду частину видобутих ним корисних копалин.  

Поширення режиму угод про розподіл продукції на сільськогосподарську 

діяльність може стати додатковим стимулом для інвестування у цій сфері, що дозволить 

значно підвищити виробничий потенціал українського села, дати додаткові фінансові 

результати як для інвесторів-землекористувачів, так і для Держави. Створення для 

виробника сільськогосподарської продукції стабільних умов інвестиційної діяльності не 

тільки значно збільшить виробництво зерна та іншої сільгосппродукції, але й 

стимулюватиме впровадження сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій 

вирощування сільськогосподарських культур та іншої сільськогосподарської продукції, 

застосування ґрунтозахисних систем землеробства, тощо. Адже користування 

земельними ділянками на довгостроковій основі вимагатиме від користувача 

турботливого ставлення до землі. 

Держава при цьому щороку гарантовано отримуватиме значний обсяг основних 

сільськогосподарських культур для наповнення держрезерву та/або аграрного фонду 

без залучення бюджетних коштів. При цьому держава не передаватиме 

сільгоспвиробникам землі у власність, а лише у довгострокове користування. 

Поліпшиться використання земель державної форми власності, значні площі яких на 

сьогодні не залучені до великого товарного виробництва. Затвердження Кабінетом 

Міністрів довгострокових програм сільськогосподарських робіт дозволить поліпшити 

довгострокове планування в аграрному секторі, активно впливати на баланси основних 

продуктів харчування, поліпшити контроль за раціональним використанням земель,  

зможе упередити процеси деградації ґрунтів, поліпшити їх якісний стан, забезпечити 

бездефіцитний баланс поживних речовин, дотримання науково обґрунтованої структури 

посівних площ.  
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Застосування механізму угод про розподіл продукції сприятиме не тільки 

залученню інвестицій та нових технологій у розвиток сільськогосподарського 

виробництва, але й створенню нових високооплачуваних робочих місць в сільській 

місцевості, комплексному розвитку сільських територій та розв’язання соціальних 

проблем на селі, дозволить Державі створити запаси сировинних та продовольчих 

ресурсів та забезпечити свої стратегічні потреби. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України щодо 

додаткових умов оподаткування інвестиційної діяльності в сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції» 

Номер, дата реєстрації: 3003 від 01.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Матвієнко А.С., Довбенко М.В., 

Заболотний Г.М. 
 

Основною метою ухвалення запропонованого проекту Закону України є 

визначення особливостей оподаткування інвесторів в умовах дії аграрних угод про 

розподіл продукції та забезпечення окремого чіткого механізму оподаткування за 

аграрними угодами про розподіл продукції. 

Поширення режиму угод про розподіл продукції на аграрні угоди про розподіл 

продукції може значно підвищити виробничий потенціал українського села, дати 

додаткові фінансові результати як для інвесторів-землекористувачів, так і для держави.  

Окрім цього розповсюдження зазначеного механізму на інвесторів-землекористувачів 

дозволить розпочати інвестиційні проекти щодо розбудови логістичної інфраструктури 

(елеватори, річкові та морські термінали тощо). 

Розробка та прийняття законопроекту обґрунтовані необхідністю забезпечення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво сільськогосподарської 

продукції на умовах угод про розподіл продукції шляхом запровадження окремого 

чіткого механізму оподаткування за угодами про розподіл продукції в аграрному 

секторі.  

Наразі Податковий кодекс України не передбачає норм, які дозволяють 

ефективну реалізацію проектів за угодами про розподіл продукції у сфері виробництва 

сільськогосподарської продукції. Проект закону розроблений з метою визначення 

особливостей оподаткування платників податків в умовах дії аграрних угод про 

розподіл продукції. 

Чинне податкове законодавство передбачає механізм оподаткування діяльності 

на умовах угод про розподіл продукції виключно для реалізації проектів з 

надрокористування та не може бути застосоване для оподаткування діяльності в сфері 

виробництва сільськогосподарської продукції.  

Істотною характеристикою режиму угод про розподіл продукції є гарантування 

незмінності податкового законодавства щодо оподаткування сільськогосподарських 

виробників протягом строку дії аграрних угод про розподіл продукції, створення 

сприятливих фінансового-економічних умов та стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції, а також залучення іноземних інвестицій в економіку 

держави. Зміни, запропоновані цим проектом, дозволять створити сприятливі умови для 

виробництва сільськогосподарської продукції, на умовах розподілу з виробленої 

продукції Державою, що сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки України та 

гарантованому забезпеченню населення України основними продуктами харчування. 

Україна також матиме можливість поповнювати валютні резерви держави за рахунок 

продажу отриманої в межах виконання аграрних угод надлишкової 

сільськогосподарської продукції на провідних світових товарних ринках. 

Запровадження даного законопроекту дозволить створити ефективні умови для 

притоку інвестицій в аграрний сектор України, що, в свою чергу, збільшить 

http://zakon.rada.gov.ua/
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надходження до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та зборів.  

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів сільськогосподарськими 

товаровиробниками» 

Номер, дата реєстрації: 3012 від 02.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Кривохатько В.В.  

 

Законопроект покликаний сприяти наповненню державного бюджету шляхом 

гарантованої сплати податків сільськогосподарськими виробниками, усунути 

корупційні ризики в діяльності державних органів, посилити контроль за додержанням 

законів під час  використання земель сільськогосподарського призначення, шляхом 

надання більш широких повноважень органам місцевого самоврядування, запобігти 

масовим банкрутствам сільськогосподарських підприємств.  

Метою законопроекту є захист інтересів держави в частині наповнення 

бюджетів усіх рівнів шляхом гарантованої сплати податків сільськогосподарськими 

підприємствами, виведення із «тіні» правовідносин щодо використання приватних 

земельних ділянок (паїв) суб’єктами підприємницької діяльності та посилення 

контролю за їх діяльністю з боку  сільських, селищних, міських рад, усунення 

корупційних ризиків під час державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок 

(паїв).  

З 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, 

внесені Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи”, який ухвалений 

Верховною Радою України 28 грудня 2014 року. 

Ці зміни внесені до податкового законодавства із грубим порушенням принципу 

стабільності податкового законодавства, закріпленого в підпункті 4.1.9. пункту 4.1. 

статті 4 Податкового кодексу України, відповідно до якого зміни до будь-яких 

елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше як за шість місяців до початку 

нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.  

Порушення зазначеного принципу вже спричинило дестабілізацію роботи 

сільськогосподарських товаровиробників, може призвести аж до масового припинення 

діяльності багатьох з них тим самим потягти вкрай негативні наслідки для аграрного 

сектору економіки в цілому. 

Зазначеними “податковими новаціями”, зокрема, змінами у підпункті 14.1.235 

пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України запроваджено нові вимоги щодо 

підстав нарахування єдиного податку платникам четвертої групи (раніше – фіксований 

сільськогосподарський податок) та умов застосування спрощеної системи 

оподаткування сільськогосподарськими товаровиробниками. 

З метою оподаткування запроваджено обов’язкову умову щодо наявності 

оформлених та зареєстрованих в установленому порядку договорів оренди землі як 

виключної підстави застосування спрощеної системи оподаткування та  нарахування 

єдиного податку платникам четвертої групи – сільськогосподарським 

товаровиробникам.  

З 1 січня 2015 року при вирішенні питання про застосування спрощеної системи 

оподаткування сільськогосподарським товаровиробником та нарахуванні єдиного 

податку мають враховуватися лише офіційно зареєстровані договори оренди землі.  

В правозастосувальній практиці це означатиме, що договори оренди землі, які на 

1 січня 2015 року є укладеними або перебувають на стадії переукладання чи 

продовження їх дії, але поки що не зареєстровані в установленому порядку, не будуть 

враховуватися при вирішенні питання щодо застосування до сільськогосподарських 

товаровиробників спрощеної системи оподаткування (платники єдиного податку 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran733#n733
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran257#n257
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четвертої групи) та нарахування єдиного податку. Відповідно продукція, вирощена на 

“незареєстрованих” земельних ділянках, фіскальними органами не буде вважатися 

продукцією власного виробництва даного сільгосппідприємства. Це, в свою чергу, 

потягне позбавлення сільськогосподарського товаровиробника права на застосування 

спрощеної системи оподаткування. 

Більш того, за відсутності чіткого внормування в даному питанні наявність навіть 

одного незареєстрованого договору оренди може трактуватися фіскальними органами як 

підстава для відмови в наданні та/або позбавлення права  на застосування спрощеної 

системи оподаткування сільськогосподарським товаровиробником. 

Це вже на сьогодні потягло катастрофічні наслідки для українського села та 

призвело до позбавлення великої кількості сільськогосподарських товаровиробників, 

права на застосування спрощеної системи оподаткування.  

Зазначені “податкові новації” необґрунтовано поклали на українського 

сільгоспвиробника надмірний та в більшості випадків  непосильний податковий тягар у 

зв’язку із переведенням на загальну систему оподаткування, позбавили його 

конкурентоспроможності, можливостей розвитку та модернізації  

сільськогосподарського виробництва. В перспективі прогнозується виникнення 

конфліктних ситуацій та судових спорів між товаровиробниками і фіскальними 

органами, чисельні випадки банкрутств, підвищення рівня безробіття та соціальної 

напруги серед мешканців сільської місцевості.  

Також, що вкрай важливо, дані “новації” різко загострили корупційні ризики в 

діяльності чиновників одразу декількох державних органів і стали інструментом 

вимагання хабарів. 

 Зазначене вкрай негативно відіб’ється на аграрному секторі економіки в цілому 

та завдасть руйнівного удару по продовольчій безпеці країни в умовах економічної 

кризи. 

Слід наголосити, на практиці зазначені вимоги практично неможливо виконати в 

повному обсязі.  

  Сільськогосподарські товаровиробники й селяни перманентно стикаються з 

великою кількістю проблем, пов’язаних із державною реєстрацією договорів оренди 

землі, оскільки всі процеси дуже складні і забюрократизовані, внаслідок цього існують 

серйозні корупційні ризики в діяльності державних органів. 

Наприклад, на реєстрацію одного договору державний реєстратор витрачає 40 

хвилин, а орендарі часто укладають до тисячі таких угод, виходячи з малих площ, 

якими володіють приватні особи. 

Таким чином сьогодні державні реєстратори не в змозі забезпечити вчасне та в 

повному обсязі надання адміністративних послуг з реєстрації договорів оренди.  

Як правило, в районах реєстрацію договорів оренди землі здійснють лише 

декілька працівників, що не дозволяє зареєструвати тисячі договорів оренди, що 

надходять для державної реєстрації, в установленому порядку та строки. 

Цей процес істотно ускладнюється також необхідністю здійснювати додаткові 

реєстраційні процедури при переукладенні або продовженні дії договорів оренди, які 

укладалися до 2013 року, зокрема, на підставі документів, що засвідчують право 

власності на землю орендодавця, виданими до 1 січня 2013 року. 

Наприклад, при продовженні термінів оренди земельних ділянок, крім реєстрації 

права власності, необхідно здійснити також реєстрацію існуючого права оренди, і лише 

потім – вносити до Реєстру відомості про продовження терміну.  

Велика кількість проблем із переукладенням договорів оренди та їх державною 

реєстрацію виникає також у випадках переходу земельної ділянки у спадщину, оскільки 

часто селяни не мають коштів, необхідних для оформлення спадщини та 

переоформлення прав власності на відповідні земельні ділянки. 

Тому селяни-орендодавці та сільськогосподарські товаровиробники не в змозі 

оперативно виконати зазначені вимоги земельного та податкового законодавства з 
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незалежних від них причин. Всі проблеми довкола реєстрації договорів оренди землі 

створила держава, а негативні наслідки цього вона хоче покласти на селян та 

сільськогосподарських виробників. 

Також слід звернути увагу, що запроваджені зміни йдуть врозріз із державною 

політикою дерегуляції та спрощення порядку ведення бізнесу, оскільки суттєво 

ускладнюється, а в багатьох випадках й унеможливлюється адміністрування єдиного 

податку платниками четвертої групи. 

Відповідно до підпункту 4 пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу 

України реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом 

виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у 

разі якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського 

товаровиробництва платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 

відсотків. 

При цьому відповідно до підпунктів 14.1.234, 14.1.135 пункту 4.1 статті 4, абзацу 

1 пункту 288.1 статті 288, пункту 292-1.1 статті 292-1 Податкового кодексу при 

визначенні частки сільськогосподарського виробництва, яка дає право на застосування 

спрощеної системи оподаткування, враховується лише сільськогосподарська продукція, 

яка вирощена на земельних ділянках, права власності або користування на які 

оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства. 

Таким чином, продукція, вирощена на земельних ділянках, договори оренди яких 

на відповідний період часу з будь-яких причин (зокрема, з вини держави в особі 

державного реєстратора) не були “зареєстровані” з метою оподаткування єдиним 

податком, не включається до частки сільськогосподарського товаровиробництва (не 

менш 75 відсотків), яка дає право на застосування спрощеної системи оподаткування. 

До того ж, виходячи із логіки зазначених “податкових новацій”, з            1 січня 

2015 року сільськогосподарський товаровиробник має вести облік вирощеної 

сільськогосподарської продукції окремо по земельних ділянках, договори оренди яких 

зареєстровані, та по земельних ділянках, договори оренди по яких не зареєстровані.  

Фактично ж сільськогосподарський виробник змушений буде вести облік 

вирощеної сільськогосподарської продукції  по кожній земельній ділянці.  

Це є можливим для невеликого господарства, яке орендує та обробляє, 

наприклад, 10-20 земельних ділянок.  

Такі підходи абсолютно неможливо реалізувати для великих 

сільськогосподарських підприємств, які орендують, наприклад, більше ста земельних 

ділянок і для яких процес укладення, переукладення, продовження дії договорів оренди 

землі та їх державної реєстрації є постійним процесом. 

Таким чином, запроваджені в Податковому кодексі України механізми  

призведуть до дестабілізації на аграрному ринку та змусять більшість 

сільськогосподарських виробників працювати в «тіні» тим чи іншим способом 

обходячи податкове законодавства та ухиляючись від сплати податків. 

З огляду на викладене, пропонується спростити відповідні положення у 

Податковому кодексі України, надавши можливість сільськогосподарським 

товаровиробникам цілком легально працювати та платити податки по спрощеній 

системі. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо скасування мінімального строку оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6911#n6911
http://zakon.rada.gov.ua/
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сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого 

селянського господарства» 

Номер, дата реєстрації: 3020 від 03.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Мельничук І.І.     

 

Основним завданням проекту є усунення колізії законодавства, а саме скасування 

норми, яка суперечить основоположним актам цивільного законодавства та базовим 

цінностям, зокрема свободі договору.  

Крім цього законопроект покликаний відновити права власників земельних 

ділянок, які були обмежені Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від № 

191-VIII від 12 лютого 2015 року, відмінивши норму щодо мінімального строку 

укладення договору оренди земельної ділянки 7 років. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від № 191-VIII від 12 лютого 2015 року 

всупереч вимогам Конституції України та основоположних актів цивільного 

законодавства встановлено норму, що строк оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства не 

може бути меншим як 7 років. 

Так, згідно ст. 22 Конституції України конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод. 

Статтями 3 та 627 Цивільного кодексу України передбачено, що однією із 

загальних засад цивільного судочинства є свобода договору, в силу якої особа є вільною 

в укладенні нею договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.  

Так, лише власник землі на основі вільного волевиявлення може вирішувати, 

укладати чи не укладати договір, визначати умови такого договору, зокрема строк, на 

який він може бути укладений.  

Водночас законодавець, прийнявши норму щодо визначення мінімального строку 

договору оренди, порушив конституційні норми та базові принципи цивільного 

законодавства, чим допущено звуження та обмеження прав людини і громадянина. 

Таким чином, вищезазначене свідчить про надання пріоритету інтересам 

орендарів, якими в основному є великі агрохолдинги, над правами громадян – власників 

земельних часток-паїв.  

Викладене потребує термінового втручання, а саме скасування норми щодо 

визначення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського 

господарства, особистого селянського господарства. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання розвитку екологічного (зеленого) туризму в сільській місцевості» 

Номер, дата реєстрації: 3034 від 03.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Москаленко Я.М., Івахів С.П.,  

Мартиняк С.В. 

 

Метою законопроекту є стимулювання збільшення внутрішнього туризму, а саме 

 екологічного (зеленого) туризму, в Україні та створення нових робочих місць в 

сільській місцевості для рівномірного соціально-економічного розвитку територій 

України. 

Завдання законопроекту: 

http://zakon.rada.gov.ua/
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- створення нових робочих місць в сільській місцевості; 

- збільшення внутрішнього туризму, а саме екологічного (зеленого) туризму в 

Україні; 

- зменшення кількості довідок при здійсненні діяльності особистими 

селянськими господарствами. 

Розбудова інформаційного суспільства, яка набирає обертів та супроводжується 

проникненням інформаційних технологій у сільське господарство тягне за собою 

зменшення робочих місць у сільськогосподарській місцевості. 

Ефективним кроком примноження робочих місць в сільськогосподарській 

місцевості стало прийняття закону України «Про особисте селянське господарство», а 

також внесення змін до Податкового кодексу України, які надали податкові пільги на 

реалізацію власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, 

виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, 

встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського 

господарства та/або садівництва. 

Стаття 1 закону України «Про особисте селянське господарство» передбачає 

можливість надання особистим селянським господарством послуг у сфері сільського 

зеленого туризму (в останній редакції закону України «Про туризм» у сфері 

екологічного (зеленого) туризму), однак подальший текст закону та податкове 

законодавством не врегулювало питання надання послуг сільського зеленого туризму 

(екологічного (зеленого) туризму) особистим селянським господарством, що може 

розцінюватися як прогалина законодавства. 

Водночас, екологічний (зелений) туризм у особистих селянських господарствах 

слід розглядати як не основний засіб отримання доходів, що сприяє комплексному 

розвитку інфраструктури сільськогосподарських територій, а також, як один із чинників 

стратегії подолання бідності у в такій місцевості.  

Передумовами розвитку екологічного (зеленого) туризму в особистих 

селянських господарствах є: 

1) суттєва матеріальна база приватного житла. Зокрема, в селах України 

нараховується більше 6 млн. житлових будинків, з яких 98% - у приватній власності. За 

даними певних експертів, потенційно майже 10% житлових будинків можуть 

використовуватися для прийому гостей. 

2) значна кількість незайнятого або частково зайнятого населення в 

сільськогосподарській місцевості, що спонукає їх шукати роботу за межами рідної 

місцевості, а часто і за межами країни. За статистикою у сільській місцевості на основі 

трудових договорів зайнято менше 10% сільського населення працездатного віку. 

3) наявність надлишкової сільськогосподарської продукції у особистих 

селянських господарствах. Власники продукції не повною мірою можуть її реалізувати, 

адже реалізація потребує додаткових трудових ресурсів, що призводить до збільшення 

собівартості продукції. 

Крім цього сільськогосподарська місцевість України є привабливою краєвидами, 

природним заповідним фондом, багатою культурно-історичною спадщиною, місцевими 

традиціями, ремеслам, гастрономією та гостинністю сільського населення, а відпочинок 

в такій місцевості сприяє покращенню здоров’я. Особи, які нещодавно відвідували 

аптеку неодмінно зрозуміють наскільки це важливо. 

З досвіду країн Європейського Союзу, наших сусідів Польщі, Угорщини, 

Румунії, Білорусії та інших, правове регулювання надання послуг екологічного 

(зеленого) туризму особистими селянськими господарствами полягає в нормативному 

закріпленні таких положень: 

- надавач послуг веде сільськогосподарську діяльність; 

- надавач послуг має землю сільськогосподарського призначення; 

- надавач послуг здійснює свою діяльність самостійно або з членами своєї сім‘ї; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14


  
  
 Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
  

  
 І

н
ст

и
ту

ту
 Р

о
зв

и
тк

у
 А

гр
ар

н
и

х
 Р

и
н

к
ів

 
 

 - 34 - 

 

 

 

Випуск  

№ 107-108 
2 листопада  

2015 року 

- має обмежену законом кількість кімнат (ліжко-місць); 

- не набуває статусу підприємця, при певних критеріях (визначений граничний 

рівень доходу, максимальна кількість ліжко-місць тощо); 

- не сплачує податок з доходів як фізична особа, що не є підприємцем (у разі 

дотримання вищенаведених критеріїв). 

Виходячи з вищенаведеного авторським колективом розроблено та 

зареєстровано даний законопроект. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 

(щодо боротьби з фальсифікацією молочних продуктів) 

Номер, дата реєстрації: 3043 від 07.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Деркач А.Л., Шенцев Д.О.,               

Дубіль В.О. 

 

Даний законопроект розроблений з метою створення правових умов для прозорої 

та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, унеможливлення 

підміни понять та зловживань і фальсифікацій молочної продукції, а також для 

однозначного та повного інформування споживачів про придбану ними продукцію. 

Основні принципи державного регулювання в сфері захисту прав споживачів 

зобов’язують виробників молочної продукції надавати достовірну інформацію про 

продукцію. Однак, тенденція активного розвитку харчових технологій сприяє 

використанню у виробництві харчової продукції дешевих замінників, а невідповідність 

норм чинного законодавства зміні ситуації на ринку дозволяє виробникам 

використовувати підміну понять та пропонувати споживачу продукцію з назвою, що 

вводить в оману.  

Чинне законодавство України не в повній мірі врегульовує відносини щодо 

отримання споживачем однозначної за своїм змістом інформації про продукт. Введення 

нового терміну: «молоковмісні продукти», а також маркування таких продуктів дає 

право споживачу чітко знати, що такі продукти вироблені з молочної сировини та з 

використанням сировини немолочного походження та містять харчові добавки, та/або 

рослинні замінники, які частково або повністю замінюють складові молока (молочний 

жир, молочний білок, лактозу).  

Нажаль, на сьогоднішній день, виробники продуктів, які тільки частково містять 

натуральні складові, через використання оманливої термінології - «молочний продукт», 

«молочний напій», «сирний продукт», «кисломолочний продукт», «творожний 

продукт», «сметанковий продукт» - створюють у споживача хибну уяву про натуральну 

сутність продукту і споживач сприймає їх як повноцінні натуральні продукти.  

До того ж, використання замінників молочної сировини переробними 

підприємствами призводить до скорочення обсягів виробництва молока 

сільськогосподарськими товаровиробниками. 

Для запобігання даним фактам пропонується ввести додаткові вимоги для 

пакування та маркування молочної сировини, молочних продуктів та молоковмісних 

продуктів, які б дозволяли кінцевому споживачу безперешкодно отримувати 

інформацію про товар, який він придбаває.  

З метою недопущення введення в оману споживачів та захисту їх інтересів 

пропонується створити умови для однозначного розмежування продукції на 

торгівельних полицях, для чого законодавчо зобов’язати підприємства торгівлі 

розміщувати молочні продукти окремо від молоковмісних продуктів. 

Одночасно, з метою забезпечення виконання положень закону, законопроектом 

пропонується встановлення суворої відповідальності відповідних осіб за порушення 

норм, що запроваджуються. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Встановлення чітких норм та правил в найменуванні продукції створить 

законодавче підґрунтя для:  

1) повного та достовірного висвітлення інформації про продукт;  

2) створення реального бар’єру на шляху дезінформації споживачів;  

3) захисту ринку від фальсифікованих продуктів;  

Крім цього, чинний Закон не містить правових підстав для застосування 

механізму державного регулювання закупівельних цін на молоко. В той же час істотна 

соціальна значущість цін на цей товар та значне поширення випадків зловживань 

монопольним становищем в сфері ціноутворення на молоко, вказують на необхідність 

закріплення таких положень у Законі України «Про молоко та молочні продукти».   

 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розвитку земельних орендних відносин та підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських угідь державної та комунальної власності» 

Номер, дата реєстрації: 3080 від 14.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Зубик В.В.  

 

Проект Закону розроблено з метою підвищення ефективності використання 

сільгоспугідь державної та комунальної власності за рахунок впровадження ринкових 

конкурентних орендних механізмів, а також вдосконалення законодавчої бази, що регулює 

відносини, пов’язані з заставою права оренди, що дасть змогу підвищити інвестиційну 

привабливість сільськогосподарських підприємств і збільшити обсяг надходження 

кредитних ресурсів у АПК. 

В України у 2014 році відповідно до форми № 2-зем державні сільськогосподарські 

угіддя складали 10,5 млн. га., в т.ч. розораних земель державної власності - 5,1425 млн. га, 

комунальної - всього 6,4 тис. га. 

Однією із головних проблем використання сільськогосподарських угідь державної 

власності є неефективність господарювання на них. 

Велика частка державних земель використовується без жодної "віддачі" до 

бюджету. За даними форми № 2-зем сільськогосподарські угіддя державних 

сільськогосподарських підприємств у 2014 році становили 935,7 тис.га, 

сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів – 444,4 тис. га. 

Хто фактично розпоряджається іншими сільгоспугіддями державної власності достеменно 

невідомо. 

За експертними даними лише 13% земель державної власності орендуються 

офіційно. А отже переважна більшість державних земель (невитребуваних паїв, відумерлої 

спадщини тощо) знаходиться у тіньовому розпорядженні. Інформація по ним ретельно 

приховується суб‘єктами, що розпоряджаються цим ресурсом. 

Землі сільгосппризначення, які у всьому світі є величезним капіталом, в Україні на 

жаль є неефективними і недооціненими. 

До недавнього часу землі держзапасу і держрезерву перебували в розпорядженні 

місцевих чиновників, які використовували їх у якості своїх особистих "вотчин". 

Поширеними є схеми "захоплення" сільгоспугідь агрохолдингами (в т.ч. з 

іноземними бенефіціаріями), які, наприклад, отримавши дозвіл на виготовлення технічної 

документації, далі платять мізерні штрафи по актам місцевої комісії про недоотриманий 

державою дохід на рівні 1,5% від оціночної вартості землі і просто чекають відкриття 

ринку землі в Україні для можливого спекулятивного перепродажу цих земель. 

Великою проблемою є подрібненість земельних наділів, що не дає можливостей 

для рентабельного господарювання, невпорядкованість питань раціонального 

землекористування та охорони державних земель. Так, внаслідок високої розораності 

сільгоспугідь, недостатніх обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, порушення 

http://zakon.rada.gov.ua/
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сівозмін тощо суттєво погіршуються показники родючості ґрунтів України (вміст гумусу 

за останні 20 років в середньому по Україні зменшився на 0,22% в абсолютних величинах). 

Дуже повільно йдуть земельні торги, в т.ч. з продажу прав оренди, зокрема, через 

те, що на них виставляють невеликі, подрібнені ділянки та ще й на короткий термін 

оренди. Так, за даними Держземагенства за десять місяців 2014 року на земельних торгах в 

цілому по Україні було продано прав оренди на ділянки площею всього 1316 га. Середній 

розмір річної орендної плати становив 7567 грн. за 1 га. При цьому із цих 1,3 тис. га 

показники продажу прав оренди ділянок державної власності значно поступаються 

проданим правам на ділянки комунальній власності. Так, за цей період було продано прав 

оренди на 483 га державної власності в середньому за 1397 грн/га в рік. Площа проданих 

прав оренди по землям комунальної власності – 832 га із середньою річною орендною 

платою - 11152 грн/га (на сайті Держгеокадастару, що є правонаступником 

Держземагенства, узагальнена інформація про результати земельних торгів за 2015 рік 

відсутня, але ситуація залишається такою ж як у 2014 році). 

На даному етапі для підвищення ефективності використання сільгоспугідь 

державної та комунальної власності та вирішення вищезазначених проблем вбачаємо за 

доцільне застосувати перевірений у світі підхід, а саме: залучення ефективних 

землекористувачів, впровадження ринкових конкурентних механізмів, законодавче 

стимулювання взаємовигідного державно-приватного партнерства та інвестицій у 

галузь, а також зміщення пріоритету державної земельної політики в напрямку 

широкого надання ріллі та інших сільгоспугідь держвласності у довгострокову 

оренду на земельних торгах (відкритих аукціонах). 

Передбачено запровадження суттєвих інвестиційних зобов‘язань майбутніх 

землекористувачів, зокрема, внесення встановленого орендодавцем обсягу інвестицій, 

збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, екологічну безпечність та 

раціональність землекористування, підвищення продуктивності земель, впровадження 

сучасних інноваційних аграрних технологій, розробку, затвердження у встановленому 

порядку та дотримання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, середню врожайність на рівні не 

нижчому ніж врожайність відповідних культур в цілому по регіону (району) починаючи з 

п‘ятого року оренди ріллі та багаторічних насаджень або емфітевзису. За умови 

ефективного господарювання на земельних ділянках сільськогосподарського призначення 

та виконання орендарем усіх інвестиційних зобов‘язань йому пропонується надати право 

викупу цих ділянок (після зняття законодавчого мораторію на їх купівлю-продаж). 

Держава, у свою чергу, виставлятиме на продаж права оренди земельних 

ділянок, як правило, на максимально допустимий строк оренди – 49 років, що створить 

передумови для формування сталих орендних відносин, забезпечить відповідальне ведення 

господарства і ставлення до орендованих земель, і в цілому призведе до значного 

підвищення якісного стану ґрунтів. 

Ставку стартової орендної плати на аукціоні, а також ціну можливого викупу 

відповідної ділянки пропонується прив‘язати до експертної грошової оцінки і встановити, 

що вона не може бути меншою 50 відсотків середньої ціни земельних ділянок, що мають 

аналогічні властивості, у країнах Європейського Союзу (з урахуванням якості та стану 

ґрунтів, розташування ділянки, конкретних природно-кліматичних умов, рельєфу, 

наявності об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем тощо). 

Враховуючи середню вартість сільськогосподарських угідь у країнах ЄС, які мають 

найбільш схожі властивості з Українськими Чорноземами, що становить 15-20 тис. євро за 

1 га, реалізація положень цього законопроекту може сприяти залученню у 

короткостроковій перспективі майже 22 млрд. доларів лише за умови оренди з викупом 

половини наявної ріллі державної власності. 

Довідково: 

Розрахунок має такий вигляд: 15 тис. євро (середня фактична мінімальна ціна 1 га 

ріллі, аналогічної українській, у Польщі та Німеччині) * 50% (мінімальна експертна 
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грошова оцінка - вимога цього проекту) * 5,1425 млн. га (ресурс ріллі державної 

власності) * 50% (половина ріллі державної власності) * 1,12 (курс форекс EUR/USD) = 

21,6 млрд. доларів США. 

При цьому, як орендар, так і в майбутньому покупець сільськогосподарських угідь 

(обов‘язково після двох років ефективної оренди та спливу не менші ніж одного року з 

часу припинення дії мораторію на купівлю-продаж або іншим чином відчуження земельних 

ділянок сільгосппризначення) буде зобов‘язаний, як правило не менш ніж 49 років 

виконувати інвестиційний план розвитку відповідної земельної ділянки. 

Іншою важливою проблемою, що потребує вирішення є нерозвинутість поширених 

у світі механізмів залучення фінансових ресурсів у розпорядження фактичних 

сільгосптоваровиробників. Зокрема, в Україні майже відсутня практика забезпечення 

виконання зобов’язань заставою орендних майнових прав, що має потенціал для 

зменшення дефіциту кредитування аграріїв. 

 Регулювання застави права оренди у вітчизняному законодавстві не набуло 

достатнього висвітлення. Так, у Законі України "Про заставу", Цивільному кодексі не 

вказується про можливість передачі у заставу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. Натомість, у статті 133 Земельного кодексу 

передбачена можливість застави прав оренди земельної ділянки, емфітевзису та 

суперфіцію, проте зазначено, що порядок цієї застави визначається законом. Термін 

"застава права оренди" зустрічається також в Законі України "Про іпотеку". 

Отже, більш детальне правове регулювання застави такого виду майнових прав є 

актуальним та необхідним. Адже, кредитні ресурси, які зможуть отримати орендарі у 

випадку застави права оренди, дадуть можливість не лише фінансувати поточну діяльність 

(придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, пально-мастильних 

матеріалів), а й спрямовувати кредити на інвестиційну діяльність щодо техніко-

технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва або укрупнення 

господарства через купівлю землі чи додаткову оренду. 

Дія механізму застави права оренди у разі невиконання зобов’язань перед 

кредитором полягає у зміні самої особи орендаря шляхом реалізації банком права оренди 

третій особі. У заставу орендар передає не лише всі наявні права, але й обов’язки, 

обумовлені договором і законодавством. У результаті реалізації права оренди умови 

договору залишаються незмінними, а змінюється особа орендаря, яка не укладає ще один 

договір оренди, як це має місце при суборенді, а лише приєднується до вже існуючого 

договору, тим самим повністю замінюючи попереднього орендаря у правах та обов’язках. 

Принцип необхідності згоди власника майна, право оренди на яке заставляється 

орендарем, має й іншу, не менш важливу мету – захистити майнові інтереси власника 

майна та орендатора за договором оренди. Адже, потенційна заміна сторони-боржника у 

договорі оренди в принципі може стати для орендодавця обтяжливою, оскільки новий 

орендар теоретично може бути недобросовісним. Проте, саме аукціонний продаж права 

оренди нівелює можливість вибору орендодавцем особи орендаря. А тому при продажі 

права оренди земельних ділянок на аукціоні, надання можливості застави права оренди 

вигідно як орендарю так і орендодавцю. 

У разі отримання орендарем від власника земельної ділянки права заставити 

передане йому право оренди у банку з метою отримання кредиту, орендар отримує 

помітну перевагу порівняно з іншими орендарями, що й стає у подальшому предметом 

оцінки вартості права оренди, яку проводить оцінювач з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

Особливістю відносин із залученням кредиту, забезпеченого правом оренди, є те, 

що, суб’єкт, який бажає отримати кредит під заставу права оренди, повинен отримувати 

додатковий дохід, що визначає його перевагу порівняно з іншими орендарями. Це 

зумовлюється тим, що саме розмір цього додаткового доходу визначатиме величину 

вартості права оренди, під яку може бути отриманий кредит. Для банку, у разі невиконання 

позичальником взятих на себе зобов’язань, реалізація на ринку права оренди дає 
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можливість покрити отримані збитки. Обмеження вартості права оренди лише розміром 

додаткового доходу, а не всім доходом, що отримує орендар, обумовлюється тим, що 

вартість права оренди, має відображати суму, яку готові заплатити потенційні покупці за 

право володіти даною земельною ділянкою за договором оренди з метою отримання 

вигоди від такого володіння. 

Розмір орендних платежів, які сплачує орендар, залишається стабільним протягом 

усього терміну дії договору оренди (підвищення розміру орендної плати відбувається лише 

при переукладенні договору на новий термін оренди або за власним бажанням орендаря). 

Натомість, на ринку оренди розмір орендних платежів коливається. А тому, залежно від 

терміну дії договору оренди з кожним роком відбувається зміна розміру додаткового 

доходу, що отримує орендар, а отже і потенційна заставна вартість права оренди 

відповідної земельної ділянки. 

По суті, вартість права оренди розраховується шляхом порівняння двох грошових 

потоків, що формуються від ринкової та зазначеної в договорі орендної плати. Отже, 

вартість права оренди набуває позитивного значення у разі, коли грошова сума, що 

сплачується орендарем орендодавцю, буде меншою за суму, яку сплачують інші орендарі. 

У разі наближення орендної плати, встановленої договором, до ринкової орендної плати 

вартість інтересу орендаря зникає, а у разі її перевищення – набуває негативного значення. 

Привабливість права оренди землі як об’єкта застави для банку підвищуватиметься 

з подовженням терміну оренди. Орендар обліковує належне йому право оренди як 

нематеріальний актив. У результаті право оренди набуває форми активу підприємства, стає 

його власністю, збільшуючи тим самим розмір статутного капіталу. Звичайно, що 

найбільшу привабливість становитимуть земельні ділянки, передані на максимальний 

термін оренди 49 років. В цьому випадку суттєво підвищується не лише розмір прибутку, 

одержуваного із земельної ділянки, а й ринкова вартість орендованої земельної ділянки. 

Таким чином, за умови наявності механізму застави права оренди 

стимулюватиметься підвищення розміру орендних платежів та привабливість 

довгострокової оренди, що певною мірою стабілізує відносини стосовно ефективного 

землекористування, збільшить капіталовкладення у підвищення якості ґрунтів, а також 

надасть можливість отримання вищого прибутку як орендарями, так і орендодавцями, що 

у випадку оренди земельних ділянок державної та комунальної власності збільшить 

надходження до бюджетів. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо скасування обов’язкової державної реєстрації права оренди на земельну 

ділянку)» 

Номер, дата реєстрації: 3127 від 17.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Гаврилюк М.В.  

 

Проект Закону розроблено з метою вирішення проблеми реєстрації права оренди 

на землі сільськогосподарського призначення шляхом зменшення навантаження на 

державних реєстраторів, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 

Введення добровільної реєстрації права оренди на землі сільськогосподарського 

призначення дозволить проводити державну реєстрацію лише у випадках коли це дійсно 

необхідно (ризик втрати права на землю).  

Понад 90% агропідприємств вважають, що державна реєстрація права оренди на 

землі сільськогосподарського призначення є однією із найбільших проблем, яка 

перешкоджає ефективному землекористуванню. Це пов’язано із тим, що сама процедура 

реєстрації речових права на нерухоме майно є досить тривалою у часі та вимагає 

значних затрат. 

За оцінками експертів, кожного року треба реєструвати приблизно 1 млн. прав 

оренди на підставі договорів оренди земельних ділянок, це не враховуючи права оренди, 

http://zakon.rada.gov.ua/
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які були належним чином зареєстровані до 1 січня 2013  року та не відображаються в 

новому Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Незважаючи на це, 

протягом 2014 року було зареєстровано лише 860 тис. прав оренди (договорів оренди) 

землі.  

У зв’язку із цим, сьогодні виникають великі черги для державної реєстрації права 

оренди на землі сільськогосподарського призначення. Державні реєстратори не 

приймають більше ніж по 5-15 заяв в один день. Це означає, що невеликому 

сільськогосподарському підприємству, яке обробляє 3 тис. га землі, необхідно 

зареєструвати право оренди на підставі більше ніж 1 тис. договорів. Для цього 

підприємству приходиться від 60 до 200 разів відвідати державного реєстратора щоб 

подати на реєстрацію усі договори оренди. Отже щоб зареєструвати право оренди на 

підставі 1 тис. договорів, необхідно витратити півроку лише для подачі документів до 

державного реєстратора.   

 Внаслідок того, що не реєструються права оренди, а це вже сотні тисяч 

договорів, у податкових органів виникають питання щодо статусу платника єдиного 

податку 4 групи. Адже Податковий кодекс України містить вимогу, яка передбачає, що 

підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої 

земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Отже 

незареєстровані права оренди не включаються в об’єкт оподаткування, що призводить 

до втрати сільськогосподарськими виробниками статусу платника єдиного податку 4 

групи.  

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України ««Про внесення змін до Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 

(паїв)» (щодо переходу права власності на нерозподілені 

(невитребувані) земельні ділянки)» 

Номер, дата реєстрації: 3128 від 17.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Гаврилюк М.В.  

 

З метою ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення, які віднесені до категорії нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток (паїв), пропонується на законодавчому рівні встановити, що з 1 січня 2016 року 

права власності на такі нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) переходить 

до територіальних громад, на території яких знаходяться відповідні земельні частки 

(паї). 

З метою належного оформлення права власності на земельні частки (паї) за 

відповідною територіальною громадою, пропонується на законодавчому рівні 

встановити, що територіальні громади можуть звертатися до органів державної 

реєстрації прав для реєстрації права власності. 

Згідно ст. 125, 126 Земельного кодексу України, право власності та право 

постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником, 

або користувачем, документа, що посвідчує право власності  чи право постійного 

користування  земельною ділянкою та його державної реєстрації. На початку земельної 

реформи 6,9 млн. громадян України отримали право на земельну частку (пай), але  

Сертифікати на них отримали лише 6,8 млн. осіб. Тобто право на 100 тисяч земельних 

часток (паїв) (це близько 400 тис. га) так і залишилося не підтвердженим. Такі паї 

називають нерозподілненими (невитребуваними) земельними частками (паями).  

Окрім того, слід зазначити і те, що значну частину, із загальної кількості 

нерозподілнених (невитребуваних) земельних часткок (паїв),  складають  саме не 

успадковані земельні частки. Через тривалу та складну процедуру переоформлення 

успадкованого майна, в тому числі і земельних ділянок, і затрат на це певних 

коштів,  деякі громадяни своєчасно  не вчиняють відповідних дій, однак і не 

http://zakon.rada.gov.ua/
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відмовляються від успадкованого права. Одночасно, чинним  законодавством України 

успадковане майно охороняється, а тому вчинення будь-яких  дій щодо нього, до 

моменту переоформлення прав, обмежується. 

Крім того, чинне законодавство не визначає якогось обмеженого терміну, 

протягом якого особа може звернутися за оформленням прав на свою земельну частку 

(пай). Це і призвело до того, що вже більше двадцяти років не існує власника на такі 

нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

На жаль, питання оренди земельних часток (паїв), які в установленому законом 

порядку невитребувані громадянами, на законодавчому рівні залишається достатньо 

неврегульованим. Незважаючи  на положення ст.13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі  (на місцевості) земельних ділянок  власникам земельних часток 

(паїв)» певного механізму практичної реалізації цієї норми, на даний час, немає. Це 

призводить до неконтрольованого та незаконного використання значного масиву землі.  

З метою вирішення зазначених проблем, пропонується внести зміни в діюче 

законодавство. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з 

земельними ділянками» 

Номер, дата реєстрації: 3157 від 21.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Хлань С.В., Гордєєв А.А.  

 

Метою  Законопроекту є посилення захисту прав вітчизняних 

сільгосптоваровиробників.  

Завданнями Законопроекту є: 

- ліквідація неоднозначності тлумачення норм статті 51 Водного кодексу України 

та статті 124 Земельного кодексу України; 

- встановлення додаткового захисту прав на смуги відведення для меліоративних 

(зрошувальних) систем. 

Практика правозастосування положень Водного кодексу України від 06 червня 

1995 року № 213/95-ВР  та Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 

2768-III  при передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками, на 

яких вони розташовані виявила неоднозначність тлумачення статті 51 Водного кодексу 

України та статті 124 Земельного кодексу України, яку доцільно усунути. Дана 

неоднозначність розширює можливості довільного прийняття рішень уповноваженими 

посадовими особами, що, в свою чергу, посилює корупційні ризики та сповільнює 

ділову активність у сфері аграрного бізнесу. 

Окрім цього, практика виявила необхідність додаткового захисту прав на 

земельні ділянки, які є смугами відведення для меліоративних (зрошувальних) систем та 

які є необхідними для забезпечення відведення води на меліорованих (зрошувальних) 

землях, що є важливою умовою для організації сільськогосподарського виробництва на 

даних землях. Встановлення додаткових законодавчих гарантій захисту смуг відведення 

меліоративних систем дозволить мінімізувати можливості блокування роботи 

сільгосптоваровиробників на меліорованих (зрошувальних) землях.  

Зазначені аргументи обумовлюють необхідність прийняття запропонованого 

Законопроекту.  

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (щодо 

приведення норм до вимог Митного кодексу)» 

Номер, дата реєстрації: 3157 від 21.09.2015 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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 Ініціатори: Народні депутати України Хлань С.В., Гордєєв А.А.  

 

Ціль законопроекту полягає у попередженні виникнення ускладнень при 

переміщенні харчових продуктів через митний кордон України. 

Завдання цього законопроекту полягає у врегулюванні норм Закону України 

“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, що 

забезпечить однозначність застосування норм Закону у частині порядку здійснення 

державного контролю харчових продуктів. 

Починаючи з 20 вересня 2015 року набирає чинності новий Закон України “Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (далі - Закон) 

(стара редакція - “Про безпечність та якість харчових продуктів”). 

Згідно частини другої статті 55 Закону посадові особи органів доходів і зборів 

здійснюють попередній документальний контроль з подальшим пропуском харчових 

продуктів до митниць призначення, де посадові особи компетентного органу 

завершують державний контроль в повному обсязі та на основі чого відбувається митне 

оформлення. 

Відповідно до одинадцятої та дванадцятої частин статті 55 Закону, завершення 

посадовими особами компетентного органу державного контролю в повному обсязі 

повинно відбуватися безпосередньо на визначеному прикордонному інспекційному 

посту, а відомості про результати здійснення такого контролю харчових продуктів на 

прикордонних інспекційних постах вносяться до єдиної з митними органами 

інформаційно-телекомунікаційної системи і це є підставою для прийняття рішення 

посадовою особою митного органу про завершення митного оформлення таких 

харчових продуктів. 

Для усунення вищевказаних розбіжностей проектом пропонується виключити 

положення про проведення державного контролю у формі попереднього державного 

контролю. 

Важливо також зазначити, що Законом визначено, що переміщення харчових 

продуктів відбувається тільки через призначені прикордонні інспекційні пости. З огляду 

на відсутність належних прикордонних постів, для нормальної реалізації 

вищезазначеної норми, необхідно відтермінувати момент набрання нею чинності - до 

моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо введення в 

експлуатацію в достатній кількості прикордонних інспекційних постів.  

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та 

молочні продукти» (щодо молоковмісних продуктів)» (який є альтернативний до 

реєстр.№ 3043)» 

Номер, дата реєстрації: 3043-1 від 21.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Юрчишин П.В.  

 

Основною метою законопроекту є упорядкування сфери маркування і реалізації 

молоковмісних продуктів, що забезпечить право споживачів на отримання повної та 

достовірної інформації про якість харчових продуктів, дозволить запобігти 

недобросовісній конкуренції на ринку молока та молочних продуктів, матиме 

позитивний соціальний та економічний ефект. 

З розвитком сучасних технологій виробництва харчової продукції поряд з 

традиційними молочними продуктами на полицях торгових мереж з’явилися дуже схожі 

з ними продукти, які, однак, не мають відповідної харчової цінності – продукти з 

невластивими раніше добавками: рослинними (пальмовими) жирами, штучними 

барвниками та іншими інгредієнтами і складниками, що додаються для зменшення 

собівартості продукції. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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При цьому такі продукти реалізуються разом із звичайними молочними 

продуктами та мають маркетингові назви-запозичення типу: «молочний продукт», 

«сирний продукт», «сметанка», «сирочок», і при цьому незначно відрізняються за 

ціною.  

Таким чином, з одного боку на ринку молочних продуктів порушуються правила 

добросовісної конкуренції між виробниками традиційних та інших молочних продуктів 

та тими, які у виробництві використовують більш дешеві замінники складових молока, з 

іншого – порушується право споживачів на отримання необхідної достовірної 

інформації для здійснення вільного вибору продукції відповідно до їх потреб. 

Для вирішення вказаних вище питань і було розроблено проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти»  

(щодо молоковмісних продуктів)». 

Законопроектом передбачається ввести поняття “молоковмісний продукт”, 

встановити особливі вимоги щодо маркування і реалізації молоковмісних продуктів, а 

також передбачити відповідальність за порушення цих вимог суб’єктами 

господарювання, які здійснюють виробництво та реалізацію молоковмісних продуктів.  

Передбачені законопроектом положення концептуально узгоджуються з 

підходами, передбаченими законодавством ЄС, а саме Регламентом Ради (ЄС) № 

1234/2007 від 22 жовтня 2007 року «Про заснування спільної організації 

сільськогосподарських ринків та щодо конкретних вимог до певних 

сільськогосподарських продуктів» (Єдиний Регламент СОР), у якому визначені вимоги 

до реалізації молока та молочних продуктів, а також передбачено, що держави-члени 

повинні вжити заходів для інформування споживачів про характер та склад відповідних 

продуктів, у тих випадках, коли відсутність такої інформації може спричинити введення 

споживача в оману. 

Крім того, окремі положення Закону України «Про молоко та молочні продукти» 

потребують приведення у відповідність з Законом України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який набрав чинності 20 вересня 

цього року, зокрема в частині термінології, повноважень центральних органів 

виконавчої влади, порядку здійснення державного контролю та відповідальності за 

порушення вимог законодавства. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому 

комплексі» 

Номер, дата реєстрації: 2558а/П від 24.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  

 

            Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» (реєстр. 

№ 2558а), поданий народними депутатами України Мушаком О.П., Бакуменком О.Б., 

Кучером М.І., Кулінічем О.І., Лабазюком С.П., Мірошніченком І.В., Івченком В.Є., 

Опанасенком О.В., Козаченком Л.П., Хланем С.В.  

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 

земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект за скороченою процедурою 

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 

 

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

зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в 

користування земельних ділянок» 

Номер, дата реєстрації: 3190 від 29.09.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Сташук В.Ф., Лунченко В.В.,          

Кулініч І.І., Козаченко Л.П.,  Лабазюк С.П. 

 

Метою і основними завданнями проекту закону є: 

- зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в 

користування земельних ділянок, 

- оптимізація процедури оформлення речових прав на земельні ділянки під 

нерухомим майном, 

- збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок справляння плати за земельні 

ділянки під нерухомістю. 

Існуюча сьогодні процедура оформлення права власності (користування) 

земельними ділянками під будівлями (спорудами) є надміру ускладненою і обтяженою 

штучними складнощами. 

По-перше, до цього часу для надання у власність чи користування земельної 

ділянки під існуючою нерухомістю, існує необхідність виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Проте по-перше, законодавство 

містить організаційно складну та затратну процедуру виготовлення, погодження та 

затвердження цього проекту. По-друге, такий проект відповідно до статті 79-1 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій» має 

розроблятись у разі формування нових земельних ділянок. В той же час межі земельних 

ділянок під існуючою нерухомістю вже існують, і землевпорядна документація потрібна 

лише з метою внесення відомостей про ділянку до Державного земельного кадастру. 

Такої мети в повному обсязі можна досягнути у випадку шляхом розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). Така документація є значно дешевшою, а процедура розроблення та 

затвердження її є значно простішою. 

По-друге, істотні проблеми для оформлення процедури набуття прав на землю 

створює частина третя статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Вказаною частиною встановлено, що у разі відсутності плану зонування  

або  детального  плану території,   затвердженого   відповідно  до  вимог  цього  Закону, 

передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  

власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для 

містобудівних потреб забороняється. Набрання чинності вказаною частиною декілька 

разів відтерміновувалось і відбулось 1 січня 2014 року. 

Проте до цього часу плани зонування та детальні плани території розроблені 

менш як на половину території держави. Причини затримки розробки вказаної 

містобудівної документації різні. В більшості своїй це пов’язано з дефіцитом 

бюджетних коштів та великим обсягом робіт по її виготовленню. Проте заручниками 

даної ситуації виявились фізичні та юридичні особи, які не можуть реалізувати своє 

право на отримання земельних ділянок. Це, у свою чергу, штучно обмежує надходження 

до місцевих бюджетів від плати за землю. 

Крім того, встановлення на законодавчому рівні вказаної заборони не завжди слід 

вважати справедливим. Так, вимоги частини третьої ст.24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» необґрунтовано обмежують права власників 

будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках, право користування якими не 

оформлено. Особливо це стосується житлових будинків, побудованих до 2014 року (в 

тому числі ще за радянських часів). Слід зазначити, що відсутість або наявність 

затвердженої містобудівної документації жодним чином не позначиться на існуванні 
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таких об’єктів нерухомості, а тому заборона передачі їх у власність (користування) 

позбавлена сенсу. 

Невірною є заборона передачі у власність та користування земельних ділянок у 

випадку поновлення договорів оренди землі. Цільове призначення таких земельних 

ділянок вже визначено уповноваженими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, і затвердження містобудівної документації не вплине на вказане 

цільового призначення. 

Існує також суттєва проблема із застосуванням вимог ст. 24 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» при наданні земельних ділянок для розміщення 

інфрастуктурних об’єктів. Особливо актуальною ця проблема є у випадках будівництва 

доріг, ліній електропередачі та інших значних за розміром лінійних об’єктів, які 

проходять по території декількох адміністративно-територіальних одиниць. Фактичне 

перекладання на замовників таких об’єктів обов’язку фінансувати розроблення 

містобудівної документації істотно збільшує вартість будівництва, що в кінцевому 

рахунку негативно позначається на споживачах послуг, які надаються за допомогою 

зазначених лінійних об’єктів, а також не сприяє вкладенню інвестицій в об’єкти 

транспортної інфраструктури. 

Враховуючи викладене, доцільним є виведення з-під дії заборони, встановленої 

частиною третьою статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» випадків надання земельних ділянок у разі:  

- розташування на земельній ділянці будівель, споруд, які є у власності особи, 

якій передається ділянка, 

- приватизації громадянами земельних ділянок, що були надані їм у 

користування, 

- поновлення договорів оренди; 

- надання земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів транспортної і 

енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній 

електропередачі, зв'язку). 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Постанова «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до статті 79-1 

Земельного кодексу України щодо спрощення порядку формування земельних 

ділянок»  

Номер, дата реєстрації: 2304а/П від 30.09.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  

 

            Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

Відхилити проект Закону про внесення змін до статті 79-1 Земельного кодексу 

України (щодо спрощення порядку формування земельних ділянок) (реєстр. № 2304а), 

поданий народними депутатами України Антонищаком А.Ф., Батенком Т.І., Мусієм О.С, 

Матківським Б.М., Добродомовим Д.Є., Євлаховим А.С., Горватом Р.І, Пацканом В.В. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення 

змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, що не 

призначені для споживання людиною» (щодо узгодження його положень у сфері 

поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з 

вимогами законодавства ЄС)»  

Номер, дата реєстрації: 2150а/П від 05.10.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про побічні продукти тваринного походження, що не призначені для 

споживання людиною» (щодо узгодження його положень у сфері поводження з 

продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами 

законодавства ЄС) (реєстр. № 2150а), внесений народними депутатами України 

Лабазюком С.П., Бакуменком О.Б., Івченком В.Є., Кулінічем О.І.            

      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 ефективного використання земель сільськогосподарського призначення)» 

Номер, дата реєстрації: 3297 від 09.10.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Мураєв Є.В. 

 

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є забезпечення 

високоефективного агропромислового виробництва, стимулювання суб’єктів 

господарювання до модернізації агропромислової техніки та застосування сучасних 

засобів сільськогосподарського виробництва, внаслідок чого буде підвищено якість 

процесу вирощування сільськогосподарської продукції, підвищено показники 

врожайності та відповідно збільшено обсяги сільськогосподарської продукції у ВВП 

України. 

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

ефективного використання земель сільськогосподарського призначення)» (надалі – 

Законопроект) розроблено в зв’язку із необхідністю впровадження дієвих механізмів 

ефективного використання земельних ресурсів шляхом стимулювання суб’єктів 

господарювання в процесі відкритої конкурентної боротьби впроваджувати новітні 

технології, сприяти підвищенню врожайності, збереженню родючих властивостей 

чорноземів. 

Для створення належних умов для виявлення орендаря, який запропонує 

найбільш ефективні умови використання землі сільськогосподарського призначення 

необхідно, щоб такі земельні ділянки передавалися в оренду за результатами земельних 

торгів. На сьогоднішній день обов’язковому продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) підлягають земельні ділянки державної чи комунальної власності 

(або права на них). Відповідно до частини 1 ст. 134 Земельного кодексу України 

земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, 

суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого 

майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на 

конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною 

другою цієї статті. 

Згідно з частиною 4 ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду 

земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, 

здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. 

Підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про 

відчуження права оренди. 

Таким чином, встановлення обов’язковості продажу права оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, що належить громадянам та юридичним 

особам, на земельних торгах створить належні умови для вибору найбільш ефективного 

способу господарювання на таких землях, зокрема із залученням новітньої техніки. 

Крім того, з метою створення додаткових чинників для належних умов існування 

економічної конкуренції в агропромисловому секторі економіки необхідно посилити 

http://zakon.rada.gov.ua/
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відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про охорону 

земель та умов договорів оренди землі. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України «Про  корми» 

Номер, дата реєстрації: 2845-1 П від 12.10.2015 

Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  

Відхилити проект Закону України «Про корми» (реєстр. № 2845-1), поданий 

народними депутатами України Козаченком Л.П., Мірошниченком І.В. 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про  

безпечність та гігієну кормів» 

Номер, дата реєстрації: 2845/П від 12.10.2015 

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 безпечність та гігієну кормів 

(реєстр. № 2845), поданий народними депутатами України Кутовим Т.В., Бакуменком 

О.Б., Кулінічем О.І., Вітком А.Л., Лабазюком С.П., Івченком В.Є., Лунченком В.В., 

Кучером М.І.,    Юрчишиним П.В., Голубом В.В., Геращенко І.В., Семераком О.М.  

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 статті 123 Земельного кодексу України 

щодо обов’язкового погодження з органами місцевого самоврядування  передання 

у користування або у власність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності» 

 Номер, дата реєстрації: 3340 від 16.10.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Ничипоренко В.М. 

 

Завданням проекту закону є зобов’язання органів державної влади погоджувати з 

органами місцевого самоврядування передання земельних ділянок державної власності 

у власність та користування.   

 Проблема визначення розпорядників земельних ділянок державної власності не 

нова, більше того, вона має свою історію. Відомо, що землями державної власності вже 

мали можливість розпоряджатися місцеві районні державні адміністрації, а також 

органи Держземагенства. Наразі, точаться дискусії з приводу того, кому надати право 

розпоряджатися землями державної власності. Однією з концепцій, що набирає оборотів 

та популярності серед населення є надання права органам місцевого самоврядування 

розпоряджатися зазначеними земельними ділянками.  Дана ідея втілена у низку проектів 

законів внесених на розгляд народних депутатів України. Однак перепоною у даному 

питанні виступають норми Конституції України, якими визначено, що органи місцевого 

самоврядування мають право розпоряджатися лише землями комунальної власності. 

Таким чином, Конституція України в редакції            1996 року, а також запропоновані 

Президентом України зміни до Конституції України не передбачають наділення правом 

розпоряджатися зазначеними землями органів місцевого самоврядування.  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


  
  
 Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
  

  
 І

н
ст

и
ту

ту
 Р

о
зв

и
тк

у
 А

гр
ар

н
и

х
 Р

и
н

к
ів

 
 

 - 47 - 

 

 

 

Випуск  

№ 107-108 
2 листопада  

2015 року 

 Отже науковці, народні депутати України, а також громадяни України 

здійснюють пошук шляхів вирішення даного питання. Головним залишається спільна 

мета – створення збалансованої системи стримувань та противаг. Така система 

покликана максимально запобігти розвитку корупції у сфері надання земельних ділянок. 

Окрім боротьби з корупційною складовою, необхідно створити умови для легітимації 

процесу передання земельних ділянок, як фізичним так і юридичним особам. У цьому 

контексті, необхідно об’єднати у  трикутник складові, а саме: держава, місцеве 

самоврядування та землекористувачі та зробити дані складові взаємозалежними. Деякі 

вчені вважають, що немає значення, хто буде розпоряджатися землями, головне – це 

створення системи, що зменшить ризики розвитку корупції та легітимує даний процес.  

 У травні 2014 року, видавництво «Юрист&Закон» в рамках ініціативи «Закон для 

Всіх» компанії «Ліга:Закон» разом із Земельним союзом України провели круглий стіл 

на тему: Зміни повноважень органів влади у врегулюванні земельних відносин: Хто 

повинен розпоряджатися землями державної власності?» *. На круглому столі 

порушувались питання доцільності надання органам місцевого самоврядування права 

розпоряджатися землями державної власності, висловлювались думки фахівців, 

науковців та політиків. З рештою, єдиної думки досягнуто не було, але аргументи на 

користь органів місцевого самоврядування домінували. 

 Як висновок, ми можемо зазначити, що суспільство вимагає участі органів 

місцевого самоврядування у процесах розпорядження землями державної власності. 

Вважається, що місцева громада краще знає, хто вартий права користування та 

володіння землею. При цьому, зважаючи на блокування даного питання на рівні 

Конституції України, необхідно запровадити механізм погодження питання передання у 

власність або користування земельних ділянок державної власності з органами 

місцевого самоврядування. У такий спосіб буде створено зазначений вище трикутник 

взаємодіючих елементів (систему стримування та противаг), створено умови для 

запобігання корупції, шляхом розосередження концентрації прийняття рішення у 

владних кабінетах.                     

http://zakon.rada.gov.ua 

 

 Закон України «Про захист прав власників земельних паїв» 

 Номер, дата реєстрації: 3345 від 19.10.2015 

Ініціатори: Народні депутати України Ляшко О.В., Купрієнко О.В. 

 

Метою прийняття законопроекту є  пiдвищення рiвня соцiального захисту, 

захисту прав  власникiв земельних дiлянок i земельних часток (паїв) в частині плати за 

землю. 

 На сьогоднішній день в Україні діє Указ Президента «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та                      земельних 

часток (паїв)» від 02.02.2002 року, що встановлює плату    за     оренду     земельних    

ділянок сільськогосподарського  призначення,  земельних  часток  (паїв)  на рівні   не   

менше   3   відсотків  визначеної   відповідно  до законодавства  вартості  земельної 

ділянки, земельної частки (паю), та передбачає  поступове  збільшення  цієї  плати  

залежно  від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану 

орендаря. 

 За загальним правилом, встановленим ст. 21 Закону України «Про оренду землі», 

розмір орендної плати за землі приватної власності встановлюють за згодою сторін та 

фіксують у договорі, тому доводиться звертатись до вищевказаного Указу Президента, 

який уточнює розмір плати.  

При поверхневому ознайомленні з Указом землекористувачам зрозумілим стає 

те, що норми цього Указу мають рекомендаційний характер, адже встановлюють лише 

завдання розвитку аграрного сектору підвищити соціальний захист сільського населення 

шляхом, зокрема, запровадження ставки оренди не менше 3%. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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Однак позиція Вищого Господарського Суду України дещо інша. У Постанові від 

10.10.2012 р. у справі №5023/10690/11 вказаний суд роз’яснює, що норма про 

запровадження плати за оренду земельних ділянок у розмірі не менше 3% є 

обов’язковою для виконання на території України.  

Чинний Указ своєю неоднозначністю вводить в оману населення України, мають 

місце протилежні рішення судів по даному питанню. Тому, по-перше, існує необхідність 

закріпити це питання на рівні Закону, а по-друге, внести корективи та ясність у розміри 

плати за оренду паїв. 

Досить часто доводиться чути звернення від селян, які є власниками земельних 

паїв і надали їх в оренду агрофірмам. Людей переважно хвилює питання низьких 

розмірів оплати за оренду їхнього паю орендарями-підприємцями та фірмами, взагалі 

відсутності будь-якої оплати, можливості дострокового розірвання договору оренди 

земельної ділянки (паю) тощо. 

 Указ же, виданий Президентом, попри встановлену мету підвищення  рівня  

соціального   захисту   селян   - власників  земельних  ділянок  і земельних часток (паїв),  

а також відповідальності  землекористувачів  за   ефективне   використання земель  

сільськогосподарського  призначення  на  основі розширення конкуренції та дальшої 

активізації ринкових відносин  в  аграрному секторі економіки, не справляється з 

поставленою задачею, оскільки невдоволення земле володільців росте. 

Викладене свідчить про доцільність прийняття відповідного Закону на базі 

законопроекту, що пропонується.  

http://zakon.rada.gov.ua 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

 

03.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну 

сировину" 

  

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

внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та 

шкіряну сировину"Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України Про вивізне 

(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (далі – проект Закону) 

розроблено на виконання пункту 231 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 року № 

213-р. 

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі інтернет на 

офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 

України:www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній 

формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за 

такими адресами: 

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

Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: Кудрик 

Андрій Михайлович, тел. 226-29-97 

Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-

mail: inform@dkrp.gov.ua 

  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.minagro.kiev.ua/
mailto:andriy.kudrik@minagro.gov.ua
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Метою і завданнями прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до 

Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну 

сировину"(далі – проект Закону) є: 

підвищення економічної зацікавленості вітчизняних товаровиробників у 

вирощуванні худоби; 

підвищення економічної ефективності галузі скотарства та вівчарства; 

забезпечення законодавчого вирішення питання реалізації продукції вітчизняного 

виробництва на зовнішні ринки збуту; 

диверсифікація ринків збуту українських аграрних продуктів; 

збільшення надходження до державного та місцевих бюджетів за рахунок 

підвищення ефективності виробництва. 

Проект Закону розроблено на виконання підпункту 3 пункту 231 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 року № 213-р, в частині зменшення розміру ставок 

вивізного (експортного) мита на живу худобу та для підвищення ефективності ведення 

галузі скотарства в Україні. 

Протягом тривалого періоду часу рівень закупівельних цін на яловичину не 

відшкодовує затрати на її виробництво.  Такий дисбаланс призводить до хронічної 

збитковості виробництва яловичини впродовж останніх років. 

   

  2010 2011 2012 2013 2014 

Рівень 

рентабельності 
-35,9% -24,8% -29,5% -43,3% -35,9% 

  

Збитковість виробництва яловичини наразі покривається за рахунок 

прибутковості виробництва молока і суттєво знижує загальну рентабельність 

виробництва та перешкоджає надходженню інвестицій в галузь. Реакцією 

сільгосппідприємств на стагнацію ринку виробництва яловичини є загальне зменшення 

поголів’я великої рогатої худоби, яке за 2014 рік скоротилося на 11,7%. 

В умовах, що склалися, виробники яловичини втратили зацікавленість у 

виробництві цього продукту, про що свідчить той факт, що за 2014 рік обсяги 

вирощування великої рогатої худоби (160,6 тис. тонн) вперше за чотири роки практично 

стали дорівнювати обсягам реалізації (167,5 тис. тонн), що свідчить про критичне 

зменшення наявного ресурсу. За цих умов збільшення виробництва м’яса великої 

рогатої худоби у поточному році на 9,6% однозначно відбувається за рахунок 

скорочення поголів’я. 

Виходом із даної ситуації є відкриття додаткових каналів реалізації вирощеної 

худоби, у тому числі і за кордон. Перешкодою на цьому шляху є застосування фактично 

заборонного експортного мита на рівні 15% у 2015 році, що регламентується Законом 

України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину". 

Це стосується виключно молодняку великої рогатої худоби підвищених вагових 

кондицій (понад 300 кілограмів живої ваги). З метою запобігання вивезення (експорту) 

маловагового молодняку великої рогатої худоби ставка вивізного мита залишається 

незмінною. 

Необхідно констатувати, що обґрунтоване введення даного обмеження в 2006 

році наразі втратило свою актуальність, а подальше тривале застосування такого заходу 

призвело до зменшення присутності української продукції на зовнішніх ринках та, як 
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наслідок, позбавило сільгоспвиробників стимулу до вирощування великої рогатої 

худоби, поголів’я якої з 2006 по 2014 роки скоротилося на 40,4%, що спричинило 

відповідне падіння річного споживання яловичини населенням з 12,5 кг у 2006 році до 

9,1 кг у 2014 році. 

Таким чином, обмежувальний захід у вигляді експортного мита на живу худобу 

на рівні 15 % потребує коригування, а економічні реалії вимагають його зменшення до 3 

% на окремі види худоби, що усуне існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного 

виробника у порівнянні з імпортерами шляхом вирівняння експортних та імпортних мит. 

Такі зміни у законодавстві сприятимуть стабілізації виробництва яловичини в країні та 

зроблять її визначним експортним продуктом України. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

08.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України "Про внесення 

змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів" щодо притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів" 
  

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

внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів" щодо притягнення до відповідальності за порушення 

законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів" 

(далі – проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України 

оголошує про його публікацію на своєму офіційному веб-сайті. 

Метою проекту Закону є забезпечення безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів шляхом вдосконалення механізму притягнення до відповідальності 

операторів ринку за порушення законодавства у сфері безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів. 

Законопроект є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на 

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

споживачів та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 

Розробником проекту Закону є Міністерство аграрної політики та продовольства 

України. 

Проект Закону та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному 

веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) (підрозділ "Проекти 

регуляторних актів" розділу "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону можна надавати в письмовій 

та електронній формі протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими 

адресами: 

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 

inform@dkrp.gov.ua. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, 

вул. Хрещатик, 24; тел. 279-67-38; tetyana.kurzakova@minagro.gov.ua. 

 

Стратегічною метою проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" 

щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері безпечності 

та окремих показників якості харчових продуктів" (далі – проект Закону) є забезпечення 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Ця мета включає в себе 

наступні цілі державного регулювання: 

http://minagro.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/


  
  
 Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
  

  
 І

н
ст

и
ту

ту
 Р

о
зв

и
тк

у
 А

гр
ар

н
и

х
 Р

и
н

к
ів

 
 

 - 51 - 

 

 

 

Випуск  

№ 107-108 
2 листопада  

2015 року 

встановлення механізму притягнення до відповідальності операторів ринку, який 

враховує баланс інтересів суспільства (споживачів), пов'язаних з отриманням безпечних 

харчових продуктів, та інтересів операторів ринку, пов'язаних із недопущенням 

безпідставного та невиправданого з точки зору захисту життя або здоров'я людини 

втручання держави в їх господарську діяльність; 

застосування до операторів ринку заходів відповідальності, які є необхідними та 

достатніми для унеможливлення навмисного повторення ними відповідної протиправної 

поведінки у майбутньому; 

встановлення критеріїв визначення розміру штрафу, що дозволятиме у кожному 

конкретному випадку призначити найбільш справедливе покарання з точки зору 

суспільної небезпечності відповідного правопорушення та з точки зору превентивних 

заходів; 

вдосконалення механізму, який надає можливість оператору ринку, що вперше 

вчинив правопорушення з невисоким ступенем загрози для здоров'я людини, виправити 

помилку без сплати відповідного штрафу. 

Проект Закону передбачає, що досягнення вказаної мети буде здійснено шляхом 

впровадження наступних положень: 

розмір штрафу визначається державним інспектором з урахуванням різних 

обставин (категорія ризику щодо безпечності харчового продукту; кількість 

правопорушень у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, 

вчинених оператором ринку за останні 3 роки; наявність та кількість потерпілих, яким 

правопорушенням заподіяно шкоду; розмір шкоди, завданої правопорушенням; 

визнання оператором ринку факту вчинення ним правопорушення) та зазначається у 

протоколі про правопорушення; 

обґрунтованість протоколу про правопорушення та рішення про зупинення 

виробництва та/або обігу харчових продуктів повинна бути підтверджена 

адміністративним судом у порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України; 

не пізніше наступного дня після складання протоколу компетентний орган 

зобов’язаний звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом про 

підтвердження обґрунтованості протоколу про правопорушення (особливості 

провадження за такими позовами наразі встановлено статтею 183-6 Кодексу 

адміністративного судочинства України); 

штраф, встановлений Законом України "Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів", підлягає сплаті (стягненню) після 

підтвердження судом обґрунтованості протоколу про правопорушення; 

експлуатаційний дозвіл анулюється на загальних підставах, встановлених 

Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", а також 

якщо протягом останніх дванадцяти місяців стосовно оператора ринку прийнято два 

рішення про зупинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, обґрунтованість 

яких підтверджена постановами адміністративного суду (спеціальна підстава 

анулювання, можливість встановлення якої законом передбачено нормою абзацу 

восьмого частини сьомої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності"); 

дія експлуатаційного дозволу припиняється через п'ять робочих днів з дня 

прийняття рішення про його анулювання (можливість встановлення спеціального строку 

припинення дії документа дозвільного характеру після його анулювання передбачено 

нормою абзацу десятого частини сьомої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності"); 

якщо правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 

продуктів, відповідальність за яке встановлено пунктами 2-6, 8, 9 частини першої статті 

64 цього Закону (правопорушення, що, як правило, не становлять безпосередньої загрози 

для життя чи здоров'я людини), вчинено оператором ринку за останні 3 роки вперше, 
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державний інспектор обмежується видачею оператору ринку припису щодо усунення 

порушень вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових 

продуктів (протокол про правопорушення при цьому не складається). 

Законом України від 22 липня 2014 р. № 1602-VII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо харчових продуктів" викладено у новій редакції Закон 

України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (набирає чинності 20.09.2015). 

Одночасно із цим Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" 

отримає нову назву – "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів" (далі – Закон). 

Проект Закону передбачає розв'язання проблеми недосконалого регулювання 

Законом процедури притягнення до відповідальності операторів ринку харчових 

продуктів за порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів. 

Так, статті 64 та 65 Закону встановлюють заходи відповідальності за 

правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів 

(далі – правопорушення) та визначають процедуру оформлення відповідного протоколу 

про правопорушення. Однак при цьому Закон не встановлює: 

- правил визначення суду, який розглядатиме справу та ухвалюватиме рішення 

про притягнення до відповідальності; 

- процедури розгляду справи судом; 

- порядку оскарження та виконання рішення суду про застосування заходів 

відповідальності. 

Закон не містить також і положень, які дозволяли б визначити належність 

відповідних відносин до сфери дії одного з чинних процесуальних кодексів (Кодекс 

адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення тощо). 

Таким чином, заходи відповідальності за правопорушення, встановлені Законом, 

фактично не можуть бути застосовані. Відповідно значна кількість положень Закону є 

правилами, дотримання яких не забезпечено заходами державного примусу. У свою 

чергу, відсутність дієвого механізму притягнення до відповідальності операторів ринку 

ставить під загрозу життя та здоров’я споживачів харчових продуктів. 

Існує також проблема, зумовлена тим, що відповідно до частини одинадцятої 

статті 65 Закону компетентний орган має право прийняти рішення про тимчасове 

припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, що несуть загрозу для 

здоров’я та/або життя людей, у випадках, передбачених частиною першою статті 64 

цього Закону. Разом з тим частина перша статті 64 Закону не встановлює таких випадків. 

Отже, компетентний орган не матиме змоги застосувати тимчасове припинення 

виробництва та/або обігу харчових продуктів. Водночас можливість застосування такого 

заходу вважається кращою міжнародною практикою та встановлена Регламентом (ЄС) 

Європейського парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. № 882/2004 щодо 

офіційного контролю, який здійснюється з метою забезпечення перевірки дотримання 

законодавства про харчову продукцію та корми, а також правил щодо здоров’я та 

благополуччя тварин. Відповідність законодавства України вказаному Регламенту є не 

тільки важливим аспектом гармонізації українського законодавства із законодавством 

ЄС, але й ефективним засобом забезпечення безпечності харчових продуктів, а також 

одним із механізмів, що сприяє можливості експорту вітчизняної харчової продукції до 

країн ЄС. 

Крім того, статтею 24 Закону передбачено механізм тимчасового припинення дії 

експлуатаційного дозволу, який може бути застосований головним державним 

інспектором, якщо оператор ринку не виконує вимоги розпорядження про тимчасове 

припинення функціонування потужності (її частини) та/або тимчасову заборону обігу 

санітарних заходів. Наслідком тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу є 

заборона відповідному оператору ринку здійснювати виробництво, реалізацію та/або 
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обіг харчових продуктів на відповідних потужностях. Закон не визначає максимальний 

строк тимчасового припинення дії експлуатаційного дозволу та не встановлює для 

головного державного інспектора інших обмежень для застосування такого заходу. 

Також частиною одинадцятою статті 65 Закону передбачено право компетентного 

органу прийняти рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових 

продуктів, що несуть загрозу для здоров'я та/або життя людей, строком не більш як на 

10 календарних днів з поданням відповідної заяви до суду не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття такого рішення. 

Є очевидним, що стаття 24 і частина одинадцята статті 65 Закону встановлюють 

по суті один і той самий захід відповідальності, однак по різному визначають порядок 

його застосування. 

Вказана суперечність між різними нормами Закону може призвести до 

зловживань з боку головних державних інспекторів та не відповідає статті 4 Закону 

України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", яка проголошує принципи передбачуваності та прозорості державної 

регуляторної політики. 

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який 

визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності, використовує поняття анулювання документа дозвільного 

характеру і взагалі не передбачає можливості тимчасового припинення його дії. 

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону поновлення дії 

експлуатаційного дозволу здійснюється після усунення причин, що стали підставою для 

такого припинення. Частина шоста статті 23 Закону передбачає внесення плати за 

поновлення дії вказаного дозволу. Частиною сьомою статті 4-1 Закону України "Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності" встановлено, що поновленню 

підлягають тільки безпідставно анульовані документи дозвільного характеру, та не 

передбачено платності такої процедури. 

Крім того, в Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності", який визначає правові та організаційні засади, основні 

принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, відсутній такий вид державного нагляду, як тимчасове припинення 

виробництва. Частиною четвертою статті 4 вказаного Закону уповноважено органи 

державного нагляду (контролю) зупиняти виробництво (виготовлення) або реалізацію 

продукції. 

Недоліком Закону є положення про те, що при визначенні штрафу враховується 

категорія ризику щодо безпечності харчового продукту (частина друга статті 64 Закону). 

Така редакція відповідного формулювання залишає відкритим питання, чи повинні 

братись до уваги фактори, які стосуються особи оператора ринку та його попередньої 

діяльності, а також інші важливі обставини вчинення конкретного правопорушення, що 

впливають на його суспільну небезпечність. Це не дозволятиме визначати найбільш 

обґрунтований та справедливий розмір штрафу, що, у свою чергу, знижуватиме 

превентивне значення відповідних заходів відповідальності. 

Вказані вище проблеми не можуть бути розв'язані за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки відповідне питання належить до сфери публічного права і 

можливість використання ринкових механізмів виключається. 

Проблеми, якщо їх не вирішити, справлятимуть негативний вплив на невизначене 

коло суб'єктів (фізичних і юридичних осіб), оскільки відповідна система державного 

контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не 

працюватиме у визначений Законом спосіб. 

http://minagro.gov.ua/ 
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15.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку акумулювання сільськогосподарськими 

підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, 

відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів" 

  

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку акумулювання 

сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних 

рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів" (далі – проект постанови), Міністерство аграрної 

політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови розроблено з метою приведення у відповідність із Законом 

України від 16 липня 2015 року № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (Далі - Закон 

№643) постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 "Про 

затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум 

податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, 

які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів". 

Прийняття проекту постанови дозволить врегулювати питання перерахування 

коштів податку на додану вартість із рахунку платника в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість на спеціальні рахунки, відкриті 

сільгосптоваровиробниками у банках та/або органах Державної казначейської служби 

України. 

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та 

електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього 

оголошення за такими адресами: 

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

Київ, 01001, е-mail: oksana.kiktenko@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: 

Кіктенко Оксана Володимирівна, тел. 278-44-53. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,  е-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

З 29 липня 2015 року набрав чинності Закон № 643, яким змінено порядок 

акумулювання сум податку на додану вартість (далі – ПДВ) на спеціальних рахунках 

сільськогосподарських підприємств, які обрали спеціальний режим оподаткування 

відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Так, Законом № 

643 внесено зміни до статтей 2001 та 209 Кодексу, відповідно до яких 

сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування 

відповідно до статті 209 Кодексу України, додатково відкриваються рахунки в системі 

електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх 

спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

mailto:andriy.shashkov@minagro.gov.ua
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Кошти, зараховані на такі рахунки в системі електронного адміністрування 

податку, автоматично протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі 

рахунки, перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті 

в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів. 

При цьому сільськогосподарські підприємства – суб’єкти спеціального режиму 

оподаткування у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових 

зобов'язань, повинні забезпечити перерахування на їх рахунок у системі електронного 

адміністрування податку, відкритий для перерахування коштів на спеціальні рахунки, 

коштів у розмірі, достатньому для перерахування на спеціальний рахунок на підставі 

поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах 

спеціального режиму оподаткування протягом звітного (податкового) періоду. 

Введення в дію змін, передбачених проектом постанови, дозволить врегулювати 

питання перерахування податку на додану вартість із рахунку платника в системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість на спеціальні рахунки, 

відкриті сільгосптоваровиробниками у банках та/або органах, які здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Проект постанови розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства 

України. 

Підставою розроблення проекту постанови є прийняття Закону № 643.  

http://minagro.gov.ua/ 

 

17.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

зміни до статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" 

  

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

внесення зміни до статті 7 Закону України "Про фермерське господарство" (далі – 

проект Закону) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про 

його публікацію на офіційному сайті Мінагрополітики України. 

Повний пакет документів до проекту Закону та аналіз регуляторного впливу 

проекту Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторна політика" підрозділ 

"Проекти регуляторних актів"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній 

формі можна надавати протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 

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

Київ, 01001; e-mail: olena.galyuk@minagro.gov.ua, контактна особа: Галюк Олена 

Іванівна, тел. (044) 278-56-10. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Україна, 

01011; e-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Проектом Закону України пропонується передати повноваження центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, в 

частині затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у 

сільському господарстві, та які додаються до заяви про надання у власність чи оренду 

http://minagro.gov.ua/
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земельну ділянку державної або комунальної власності для осіб, які виявили бажання 

створити фермерське господарство. 

Проектом Закону України пропонується передати повноваження центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, в 

частині затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у 

сільському господарстві, та які додаються до заяви про надання у власність чи оренду 

земельну ділянку державної або комунальної власності для осіб, які виявили бажання 

створити фермерське господарство. 

На виконання пункту 3 витягу з протоколу № 88 засідання Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 року Мінагрополітики України вносить зміни до статті 7 

Закону України "Про фермерське господарство" в частині передачі центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, повноважень 

із затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському 

господарстві. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

 25.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання 

населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Положення про порядок призначення та 

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" 

Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію. 

Повний текст документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" розміщено в мережі 

Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 

України: (www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній 

формі можна надавати протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 

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

Київ, 01001; e-mail: olena.galyuk@minagro.gov.ua, контактна особа: Галюк Олена 

Іванівна, тел. (044) 278-56-10. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Україна, 

01011; e-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (далі - проект постанови) 

пропонується внести зміни до Положення з метою врегулювання питання нарахування 

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам - виробникам 

сільськогосподарської продукції. 

http://www.minagro.gov.ua/
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Зокрема, пропонується доповнити пункт 8 Положення нормою, згідно з якою до 

сукупного доходу не враховуються доходи, отримані від продажу власної 

сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, 

виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою, 

яка забезпечує себе роботою самостійно, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. 

Крім того, пункт 12 Положення пропонується доповнити нормою, якою встановити, що 

при обчисленні сукупного доходу вищезазначеної категорії фізичних осіб враховується 

дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей 

місяць. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 "Про 

удосконалення порядку надання житлових субсидій" та від 26 червня 2015 року № 475 

"Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій" було 

внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (далі - 

Положення). 

У зв'язку із прийняттям зазначених змін при нарахуванні субсидії на оплату 

житлово-комунальних послуг для визначення сукупного доходу сім'ї враховуються 

доходи фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, отримані нею від збуту 

власної сільськогосподарської продукції, без відрахування затрат на її виробництво. 

Таким чином, збуваючи сільськогосподарську продукцію офіційним шляхом відповідно 

до встановлених порядків та норм та поповнюючи при цьому бюджети усіх рівнів, такі 

особи втрачають право на отримання житлових субсидій. 

Разом з тим інші фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно та 

збувають сільськогосподарську продукцію шляхами, що не контролюються державними 

органами, не декларують доходи, отримані від її реалізації, водночас отримують право 

на житлові субсидії. 

Така ситуація стимулює розвиток тіньових шляхів збуту сільськогосподарської 

продукції і вже призвела до зменшення кількості економічно активних 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх членів - виробників 

сільськогосподарської продукції (протягом першого півріччя 2015 року - на 1,1 %). Крім 

того, в Україні упродовж останнього часу відбувається скорочення поголів'я великої 

рогатої худоби, у тому числі корів. За даними Державної служби статистики України, 

станом на 1 липня 2015 року поголів'я корів скоротилося на 6,7 відсотка у порівнянні з 

відповідним періодом минулого року. 

Разом з тим одним із пріоритетних завдань реалізації Коаліційної угоди та 

Програми діяльності Уряду є реформування системи державної підтримки 

сільськогосподарського виробництва, у тому числі шляхом залучення в організований 

аграрний ринок малих та самозайнятих форм господарювання (особистих селянських 

господарств) на умовах їх кооперування. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

28.09.2015  

Повідомленняпро оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання 

підприємництва у галузі виноградарства та виноробства 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про 

внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" щодо регулювання 

підприємництва у галузі виноградарства та виноробства (далі – проект Закону України) 

Мінагрополітики України оголошує про його публікацію на офіційному WEB-сайті 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Метою проекту Закону є Закону є спрощення ведення підприємництва та 

дерегуляція у галузі виноградарства та виноробства та приведення у відповідність норм 

галузевого законодавства до вимог міжнародних правил виробництва виноробної 

продукції. 

Проект Закону України та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі 

Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) у 

розділі Регуляторна політика. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України в письмовій та 

електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього 

оголошення за такими адресами: 

Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, E-

mail: inform@dkrp.gov/ua 

Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 24, відповідальний виконавець: Ченуша Сергій Андрійович, телефон 278 42 

23. E-mail: sergii.chenusha@minagro.gov.ua. 

 

Метою проекту Закону є спрощення ведення підприємництва та дерегуляція у 

галузі виноградарства та виноробства та приведення у відповідність норм галузевого 

законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва виноробної продукції. 

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та 

виноградне вино" щодо регулювання підприємництва у галузі виноградарства та 

виноробства (далі – проект Закону) розроблено Міністерством аграрної політики та 

продовольства України на виконання доручення Прем’єр - міністра України Яценюка 

А.П. від 17.04.2015 № 14335/1/1-15. 

Проектом Закону пропонується створення сприятливих умов щодо розвитку 

виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва 

високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними 

умовами території походження, шляхом спрощення затвердження нових видів 

виноробної продукції, а також приведення у відповідність з вимогами міжнародних 

правил, термінів та визначень при виробництві виноробної продукції. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

28.09.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України 

"Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових 

сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування" та аналізу 

http://www.minagro.gov.ua/
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регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України робить 

оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України "Про деякі 

питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових 

сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весняно-літній період вирощування" розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2015). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за такими адресами: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: inform@dkrp.gov.ua; 

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

продовольства України, e-mail: tanya.fedorenko@minagro.gov.ua, виконавець Федоренко 

Т.В., телефон: (044) 278-34-84.  

 

Проект наказу спрямований на врегулювання питань організації страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи 

страхування сільськогосподарської продукції. 

Основною метою прийняття Проекту наказу, є затвердження документів, 

визначених частиною шостою статті 21 Закону, необхідних для страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 

Частиною шостою статті 21 Закону України "Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – Закон) визначено, що 

умови страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, 

стандартні страхові тарифи, форми договорів страхування та додатків до них, форми 

інших документів щодо укладення та супроводження договорів страхування і 

врегулювання страхових випадків за ними, затверджуються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, разом із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 

аграрну політику. 

Проектом наказу затверджуються: 

Умови страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських 

культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній 

період вирощування (страховий продукт 3); 

Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю озимих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий 

продукт 3); 

форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю озимих 

зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий 

продукт 3); 

форми документів щодо укладення та супроводження договорів страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових 

випадків за ними, зокрема: 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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форма Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3); 

Інструкція по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий 

продукт 3); 

форма Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3); 

Інструкція по заповненню Акта визначення врожайності озимих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період  вирощування, біологічним 

методом (страховий продукт 3); 

форма Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весняно-літній період вирощування, методом контрольного обмолоту (страховий 

продукт 3); 

Інструкція по заповненню Акта визначення врожайності озимих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, методом 

контрольного обмолоту (страховий продукт 3); 

форма "Карта поля" до Акта огляду площ посівів озимих зернових 

сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий 

продукт 3); 

форма Страхового акта при страхуванні озимих зернових сільськогосподарських 

культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на 

весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3). 

Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації 

страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, та 

впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції. 

Проект наказу "Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю 

озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування" (далі – Проект 

наказу) розроблено Мінагрополітики України разом з Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до 

частини шостої статті 21 Закону.  

http://minagro.gov.ua/ 

 

01.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
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державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів" Міністерство аграрної політики та продовольства 

України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови підготовлено з метою надання можливості органам управління 

агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, 

надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову 

компенсацію за залученими кредитами, в рамках бюджетної програми "Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів". 

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 

України:www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за адресами: 

Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), е-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 

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

Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua;anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua. 

Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90. 

 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 

змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів" (далі – проект постанови) є надання можливості органам управління 

агропромислового комплексу облдержадміністрацій, де проведено реорганізацію, 

надавати суб’єктам господарювання агропромислового комплексу часткову 

компенсацію за залученими кредитами в рамках бюджетної програми "Фінансова 

підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів". 

Поставлена мета досягається шляхом внесення змін до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.  

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 р. № 213, передбачається глибоке та 

всеохоплююче реформування моделі розвитку вітчизняної економіки, в рамках якого 

відбуваються зміни, спрямовані на оптимізацію системи функціонування як 

центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування, зокрема 

і в агропромисловому секторі економіки. 

Для забезпечення виконання зазначених заходів на сьогодні в більшості областей 

здійснюється реорганізація органів управління агропромислового комплексу 

облдержадміністрацій. 

У свою чергу, Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" 

Мінагрополітики України передбачені видатки за програмою КПКВК 2801030 

"Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення 

кредитів" з обсягом фінансування 300 млн грн, які 03.07.2015 спрямовано до областей. 

Зазначені бюджетні кошти обліковуються на казначейських рахункам департаментів 

агропромислового розвитку відповідних облдержадміністрацій. 

http://www.minagro.kiev.ua/
mailto:inform@dkrp.gov.ua
mailto:oxana.prudkaya@minagro.gov.ua
mailto:anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua
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За інформацією з регіонів, в ряді областей проведено реорганізацію органів 

управління агропромислового комплексу облдержадміністрацій, у зв’язку з чим відсутня 

можливість фінансування суб’єктів господарювання агропромислового комплексу за 

бюджетною програмою 2801030 "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі шляхом здешевлення кредитів", що ставить під загрозу використання 

передбачених бюджетних коштів до кінця бюджетного року. 

З метою забезпечення можливості фінансування органами управління 

агропромислового комплексу облдержадміністрацій суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу за вказаною бюджетною програмою Мінагрополітики 

України підготовлено проект постанови. 

http://minagro.gov.ua/ 

08.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

країни "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі 

тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" (далі – проект постанови) розроблено з метою удосконалення 

механізму надання сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та 

виконання вимог Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік". 

Прийняття постанови дасть можливість забезпечити ефективність та прозорість 

використання бюджетних коштів, а також розширити доступ до державної підтримки 

широкому колу суб’єктів господарювання. 

Це сприятиме стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби, покращенню 

матеріально-технічної бази в галузі тваринництва, використанню в селекційному процесі 

кращих тварин з високими селекційними ознаками, підвищенню рівня селекційно-

племінної роботи та продуктивності тварин. 

Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 

офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України 

www.minagro.gov.ua. 

Пропозиції та зауваження стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного 

впливу у письмовій та електронній формі надсилати протягом місяця з дня 

оприлюднення цього повідомлення за такими адресами: 

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

Хрещатик, 24,  e-mail: elena.alshanova@minagro.gov.ua, відповідальний виконавець: 

Альшанова Олена Олегівна. Тел. 278-19-50; 

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-

mail:  inform@dkrp.gov.ua. 

 

Метою є затвердження нового Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва. 

Порядок передбачає спрощення процедури нарахування та розподілу бюджетних 

коштів для підтримки суб’єктів господарювання у тваринництві. 

Державна підтримка здійснюватиметься за заявочним принципом у межах 

виділених асигнувань. 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Порядок передбачає часткове відшкодування суб’єктам господарювання: 

- вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів 

вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-

м’ясного і м’ясного напряму продуктивності; племінних свинок та кнурців (класу 

"еліта"); племінних вівцематок, баранів, ярок (далі – часткове відшкодування вартості 

тварин); 

- відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими у національній 

валюті, для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею молодняку сільськогосподарських 

тварин, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів; 

- вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, 

доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств. 

Нарахування зазначеного часткового відшкодування буде делеговано 

регіональним комісіям. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі 

тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" розроблено з метою удосконалення механізму надання 

сільськогосподарським товаровиробникам державної підтримки та виконання вимог 

Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік". 

http://minagro.gov.ua/ 

 

09.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про комісію 

з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання 

вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про 

комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання 

вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету" Мінагрополітики України робить 

оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 

продовольства України "Про внесення змін до Положення про комісію з питань 

визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва 

для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 

Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 

можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 

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

України, заступнику начальника управління технічної політики в АПК – начальнику 

відділу інженерно-технічного забезпечення та ринків техніки Департаменту 

землеробства та технічної політики в АПК А.А. Кужелюку, 

anatolii.kuzhelyuk@minagro.gov.ua, тел. 279-85-28. 
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Метою прийняття зазначеного проекту наказу є приведення у відповідність до 

чинного законодавства діяльність комісії з питань визначення переліку і граничних цін 

на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, 

закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 3 Порядку використання коштів, 

передбачених  в державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Національної 

акціонерної компанії "Украгролізинг", для закупівлі технічних засобів для 

агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 709 

та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства діяльність комісії з 

питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного 

виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок 

коштів державного бюджету, що дозволить відновити її роботу та забезпечити 

сільськогосподарських товаровиробників технікою та обладнанням для 

агропромислового комплексу України. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

09.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про деякі питання здійснення страхування 

майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про деякі питання здійснення страхування 

майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування" та аналізу регуляторного 

впливу зазначеного проекту наказу, Мінагрополітики України оголошує про його 

публікацію. 

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України "Про деякі 

питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування" розміщено 

в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика / Проекти 

регуляторних актів 2015). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за такими адресами: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: mail@dkrp.gov.ua; 

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

продовольства України, e-mail: olena.miroshnichenko@minagro.gov.ua. 

Телефон: (044) 278-34-84. 

Відповідальний виконавець: Мірошниченко О.О. 

 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування" 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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(далі – проект наказу) спрямований на врегулювання питань організації страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та впорядкуванню системи 

страхування сільськогосподарської продукції. 

Основною метою прийняття проекту наказу є затвердження документів, 

визначених частиною шостою статті 21 Закону України "Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (далі – Закон), необхідних 

для страхування цукрового буряку з державною підтримкою. 

Частиною шостою статті 21 Закону визначено, що умови страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, стандартні страхові тарифи, 

форми договорів страхування та додатків до них, форми інших документів щодо 

укладення та супроводження договорів страхування і врегулювання страхових випадків 

за ними, затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику. 

Проектом наказу затверджуються: 

Умови страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною 

підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий 

продукт 1); 

Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю цукрового 

буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування (страховий продукт 1); 

форма Стандартного договору страхування майбутнього врожаю цукрового 

буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період 

вирощування (страховий продукт 1); 

форма Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування майбутнього 

врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків 

на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

інструкція по заповненню Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування 

майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

форма Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, 

біологічним методом (страховий продукт 1); 

інструкція по заповненню Акта визначення врожайності цукрового буряку, 

застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 1); 

форма Акта визначення врожайності цукрового буряку, застрахованого з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування, 

методом контрольного збирання (страховий продукт 1); 

інструкція по заповненню Акта визначення врожайності цукрового буряку, 

застрахованого з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь 

період вирощування, методом контрольного збирання (страховий продукт 1); 

форма "Карта поля" до Акта огляду посівів цукрового буряку для страхування 

майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування (страховий продукт 1); 

форма Страхового акта при страхуванні майбутнього врожаю цукрового буряку з 

державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування 

(страховий продукт 1). 
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Прийняття зазначених документів сприятиме врегулюванню питань організації 

страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою та 

впорядкуванню системи страхування сільськогосподарської продукції. 

Проект наказу розроблено Мінагрополітики України разом з Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

відповідно до частини шостої статті 21 Закону. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

12.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку 

підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин 

для селекційних, дослідних робіт і експонування" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку 

підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для 

селекційних, дослідних робіт і експонування" Міністерство аграрної політики та 

продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до статті 7 та статті 20 Закону України 

"Про насіння і садивний матеріал". 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з 

аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (http://www.minagro.gov.ua) у 

розділі "Регуляторна політика". 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, 

E-mail:taisa.shutenko@minagro.gov.ua, Шутенко Таїса Олександрівна. 

тел./факс 279 27 04 

Державна регуляторна служба України,  

м. Київ,  вул. Арсенальна, 9/11, 01011, 

Е-mail: mail@dkrp.gov.ua; 

 

Метою проекту наказу є розширення можливостей для суб’єктів господарювання, 

які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і експонування сортів рослин 

(родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до 

поширення в Україні, шляхом внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 20 

лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 

2013 року за № 399/22931 (із змінами). 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і 

садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" 

(далі – проект наказу) розроблено відповідно до статей 7 та 20 Закону України "Про 

насіння і садивний матеріал" та з метою розширення можливостей отримання 

http://www.minagro.gov.ua/
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підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для 

селекційних, дослідних робіт і експонування. 

Разом з тим, на адресу Мінагрополітики України неодноразово звертались 

суб’єкти господарювання, міжнародні організації і недержавні об'єднання, зокрема 

Насіннєва асоціація України та Український клуб аграрного бізнесу з пропозиціями 

щодо внесення змін до діючого Порядку, оскільки на сьогодні пункт 4 обмежує 

суб’єктів господарювання, які імпортують насіння для селекційних, дослідних робіт і 

експонування сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна 

експертиза на придатність до поширення в Україні у отриманні відповідного 

підтвердження. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

19.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва" 

  

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва" (далі – проект наказу), Міністерство 

аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового 

кодексу України та врегулювання проблемних питань Розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва. 

Відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, 

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 

грудня 2011 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року 

за №510/20823 (зі змінами) «Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, 

отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, 

продуктів її переробки» включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку 

протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті 

перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином для підприємств, що займаються 

виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від 

курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть 

істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства 

можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 

році. Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 

року, на що сільгоспвиробники не можуть впливати і доходи / витрати від отриманих 

курсових різниць ніяк не можна безпосередньо пов'язувати з їх господарською 

діяльністю. 

Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній 

формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за 

такими адресами: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. 

Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: yuliia.sosnovska@minagro.gov.ua. Відповідальний 

виконавець: Сосновська Юлія Володимирівна, тел. 278-44-53. 

mailto:yuliia.sosnovska@minagro.gov.ua
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Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 

е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Проект наказу підготовлений з метою приведення Розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823 (зі змінами) у 

відповідність до Податкового кодексу України. 

Проект наказу підготовлено для приведення у відповідність до Податкового 

кодексу України та врегулювання проблемних питань Розрахунку частки 

сільськогосподарського товаровиробництва. 

Відповідно до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, 

затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 

грудня 2011 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року 

за №510/20823 (зі змінами) «Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, 

отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, 

продуктів її переробки» включаються всі доходи, відображені в бухгалтерському обліку 

протягом року, включаючи доходи за курсовими різницями, що виникли в результаті 

перерахунку монетарних статей балансу. Таким чином для підприємств, що займаються 

виключно сільським господарством і мають кредити в іноземній валюті суми доходів від 

курсових різниць, що виникли в результаті перерахунку відсотків і тіла кредитів можуть 

істотно перевищувати 25% від сум усіх доходів, внаслідок чого такі підприємства 

можуть втратити можливість залишатися на єдиному податку четвертої групи в 2016 

році. Це пов'язано зі значними коливаннями курсів іноземних валют протягом 2015 

року, на що сільгоспвиробники не можуть впливати і доходи / витрати від отриманих 

курсових різниць ніяк не можна безпосередньо пов'язувати з їх господарською 

діяльністю. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

20.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з 

ідентифікації та реєстрації тварин" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про встановлення режиму цінового регулювання вартості послуг з 

ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної 

політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 

Стислий зміст проекту постанови: 

Проектом постанови встановлюється єдиний механізм формування вартості 

послуг, що враховує затрати часу на підготовку та надання послуг відповідно до 

встановлених норм; вартість одиниці часу роботи працівників; нарахування на заробітну 

плату; вартість матеріалів і обладнання, які необхідні для надання послуг; накладні 

витрати на поточний рік; податок на додану вартість, а також для розвитку матеріально 

технічної бази адміністратора Єдиного державного реєстру тварин передбачено 

включати витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

у міру вибуття за фізичним та моральним зносом. 

mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Повний пакет документів до проекту постанови та аналіз регуляторного впливу 

розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції до проекту постанови та аналізу регуляторного впливу 

у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця за адресами: 

1. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 

е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

2. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, 

м. Київ, 01001, е-mail: vetdep@vet.gov.ua, office@agro-id.com.ua. 

  

Метою проекту постанови є встановлення порядку регулювання вартості послуг з 

ідентифікації та реєстрації тварин. 

Проект постанови забезпечить здійснення формування вартості послуг з 

ідентифікації та реєстрації тварин відповідно до визначених умов, а також 

упорядкування і впровадження в практику єдиного механізму формування вартості 

послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, що забезпечить загальний підхід до 

розрахунку вартості відповідних послуг. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення режиму 

цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин" (далі – 

проект постанови) розроблено на виконання частини четвертої статті 5-1 Закону України 

"Про ідентифікацію та реєстрацію тварин", що передбачає встановлення режиму 

цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин Кабінетом 

Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського 

господарства України", та прикінцевих положень Закону. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

21.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики України та продовольства України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання такими, що 

втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ 

України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 

64/1232/73" 

  

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про 

визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС 

України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 163/588/217, від 17 лютого 2006 року 

№ 64/1232/73" розроблено з метою дерегуляції господарської діяльності з торгівлі 

пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного 

нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність 

до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для 

ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони 

здоров’я України "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів 

Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року № 

163/588/217, від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" оприлюднено шляхом 
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його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 

політики та продовольства України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів 

документів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за адресою: 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: mail@dkrp.gov.ua; 

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Державна ветеринарна 

та фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua. 

  

Прийняття проекту наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України "Про визнання 

такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ 

України, від 18 червня 2002 року № 163/588/217 від 17 лютого 2006 року № 64/1232/73" 

(далі – проект наказу) полягає у дерегуляції господарської діяльності з торгівлі 

пестицидами та агрохімікатами, скороченні і усуненні дублювань функцій державного 

нагляду (контролю) та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність 

до чинного законодавства, що забезпечить створення сприятливого середовища для 

ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва, залучення інвестицій. 

Наказ Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, 

Міністерства охорони здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення 

державного контролю та нагляду за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.07.2002 за № 550/6838, розроблено 

відповідно до Законів України "Про пестициди і агрохімікати", "Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення" та з метою посилення державного 

контролю і нагляду за торгівлею та використанням незареєстрованих та (або) неякісних 

пестицидів і агрохімікатів. 

Наразі, зазначений наказ не відповідає базовим принципам державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності та Закону України "Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". 

У зв’язку з цим, існує необхідність визнання таким, що втратив чинність наказ 

Міністерства аграрної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони 

здоров’я від 18.06.2002 № 163/588/217 "Про посилення державного контролю та нагляду 

за торгівлею пестицидами і агрохімікатами", зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 01.07.2002 за № 550/6838. 

Крім того, нагальність втрати чинності наказу пояснюється необхідністю 

практичної реалізації таких концептуально важливих на сьогоднішній час функцій 

держави як дерегуляція господарської діяльності з торгівлі пестицидами та 

агрохімікатами, яка полягає у спрощенні регуляторної бази, уникненні подвійного 

нормативно-правового регулювання господарських відносин, скороченні і усуненні 

дублювань функцій державного нагляду (контролю), тощо, а також з метою 

недопущення проведення безпідставних перевірок, блокування господарської діяльності 

та приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного 

законодавства. 

Враховуючи вищезазначене, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Коаліційної Угоди, витяг з протоколу № 20 засідання Урядового комітету з 

http://www.vet.gov.ua/
mailto:mail@dkrp.gov.ua
mailto:law@vet.gov.ua
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питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 10.07.2015, а також з метою 

реалізації заходів та напрямків державної політики, визначених Указом Президента 

України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"" (пункту 6 

розділу 3) для розв’язання вищевказаної проблеми розроблено проект наказу.  

http://minagro.gov.ua/ 

 

22.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення 

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) 

рослинного походження, у тому числі грибів" 
  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої 

органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" 

доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Мінагрополітики України робить 

оголошення про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції 

(сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" розміщено в мережі Інтернет 

на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 

(www.minagro.gov.ua/розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта до аналізу регуляторного впливу 

у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за адресою: 

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

продовольства України, Хмара Б.П. т. 279 85 01. 

e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua 

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: mail@dkrp.gov.ua 

 

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, 

агротехнологічних, економічних основ виробництва непереробленої органічної 

продукції (сировини) фізичними або юридичними особами та соціальних потреб 

громадян, встановлення вимог до вирощування органічної продукції, сівозмін, обробітку 

грунтів, удобрення сільськогосподарських культур, відбору насіння та посадкового 

матеріалу, захисту рослин. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних 

правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного 

походження, у тому числі грибів" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до 

пункту 6 доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-

15 до Закону України від 12 лютого 2015 р. № 191-VII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції)", 

Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини". 

Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання 

згідно з вимогами чинного законодавства до виробників в процесі виробництва 

непереробленої органічної продукції. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

 

 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:bogdan.khmara@minagro.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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22.10.2015  

Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних 

документів" 
  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів" та 

аналізу регуляторного впливу зазначеної постанови Мінагрополітики України оголошує 

про його публікацію. 

Проект постанови є регуляторним актом, який відповідає принципам державної 

регуляторної політики та справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, 

забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 

змін до Порядку видачі ветеринарних документів" є спрощення умов ведення бізнесу та 

усунення дублювання документів. 

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного 

впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України www.minagro.gov.ua та Держветфітослужби України 

(www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за адресами: 

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

Київ, 01001, е-mail: andriy.kudrik@minagro.gov.ua; 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. 

Київ, 01001, e-mail: law@vet.gov.ua; 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 

01011; inform@dkrp.gov.ua. 

  

Метою розроблення даного проекту постанови є спрощення умов ведення бізнесу 

та усунення дублювання документів. 

На сьогодні видача ветеринарного свідоцтва форми № 2 (далі - свідоцтво) 

здійснюється з метою визначення пункту походження зерна та простежування товарних 

потоків фуражного зерна. 

Проте інформація, яка міститься у свідоцтві, дублюється з інформацією, що 

міститься в товарно-транспортній накладній 

З метою усунення дублювання док. ументів, втрати часу суб’єктів 

господарювання, оптимізації роботи зернової логістики проектом постанови 

передбачається: 

добровільність отримання свідоцтва при переміщенні зерна; 

надання копії товарно-транспортної накладної органам ветеринарно-санітарного 

контролю. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

23.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

травня 2007 р. № 705" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 

травня 2007 року № 705" (далі-проект постанови) та аналізу регуляторного впливу 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:law@vet.gov.ua
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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зазначеної постанови Міністерство аграрної політики та продовольства України 

оголошує про його публікацію. 

 Проект постанови розроблено на виконання пункту 2 розділу II Прикінцевих 

положення Закону України від 15 липня 2015 року № 617-VIII "Про внесення змін до 

Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення адміністративного 

навантаження" та доручення Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2015 року № 

32921/1/1-15. 

Основною метою проекту постанови є приведення постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 травня 2007 року № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України 

"Про карантин рослин" у відповідність до вимог Закону України від 15 липня 2015 року 

№ 617-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо 

зменшення адміністративного навантаження". 

Проектом постанови передбачено внесення змін до Порядку проведення огляду, 

обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення 

фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину 

рослин, Порядку оформлення карантинного дозволу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 705, а також затвердження 

Переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей імпорту, експорту та 

реекспорту та Переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин для цілей 

контролю за переміщенням територією України. 

Проект постанови разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного 

впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України www.minagro.gov.ua та офіційному веб-сайті 

Держветфітослужби України www.vet.gov.ua. 

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: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 

вул. Колоскова, м. Київ, 03138, e-mail:post@vet.gov.ua та Державна служба України з 

питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. 

Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 705" (далі – проект 

постанови) є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року 

№ 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" у 

відповідність з вимогами Закону та приведення переліків об’єктів регулювання у 

відповідність із Законом України від 09 вересня 2013 року № 584-VII "Про митний 

тариф України". 

15.07.2015 прийнято Закон України № 617-VIII "Про внесення змін до Закону 

України "Про карантин рослин" щодо зменшення адміністративного навантаження" 

(далі-Закон). 

Разом з цим існує необхідність приведення постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2007 року № 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про 

карантин рослин" у відповідність з вимогами Закону України від 15 липня 2015 року № 

617-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення 

адміністративного навантаження", а також приведення переліків об’єктів регулювання у 

відповідність із Законом України від 09 вересня 2013 року № 584-VII "Про митний 

тариф України". 

http://www.minagro.gov.ua/
http://www.vet.gov.ua/
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Пунктом 2 розділу II "Прикінцеві положення" вищевказаного Закону та 

дорученням Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2015 року № 32921/1/1-15 також 

передбачено приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у 

відповідність із Законом. 

Для розв’язання вищезазначеної проблеми розроблено проект постанови. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

26.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

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

деяких наказів Мінагрополітики України" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких наказів Мінагрополітики України", Державна інспекція сільського 

господарства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна 

в Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 

України у відповідність до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" у 

зв’язку із виключенням із закону положень щодо видачі сертифікату відповідності 

послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та 

продуктів його переробки. 

Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі 

Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 

України (www.minagro.gov.ua/ розділ Регуляторна політика/ Проекти регуляторних 

актів/ Проекти наказів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 

Виконавець: Німченко Дмитро Валентинович, E-mail: tylyza@meta.ua; 

тел. 232-94-68 

Державна регуляторна служба України, 

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 

Тел. 254-52-16 

Факс. 226-31-81 

E -mail: inform@dkrp.gov.ua 

 

Метою проекту наказу є приведення наказів Мінагрополітики України у 

відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно та 

ринок зерна в Україні". 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Мінагрополітики України" (далі 

- проект наказу) розроблено відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону 
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України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру", Закону України "Про зерно та ринок зерна 

в Україні" з метою приведення наказів Міністерства аграрної політики та продовольства 

України у відповідність до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", "Про зерно 

та ринок зерна в Україні". 

Згідно з пунктом 22 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" до статей 

11 та 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" внесені зміни, зокрема, 

виключено положення щодо видачі сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна 

та продуктів його переробки та сертифікату якості зерна та продуктів його переробки. 

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 

характеру" Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом доручено забезпечити приведення нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади у відповідність із цим Законом. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

27.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення  проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної 

продукції (сировини)" 
  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної 

продукції (сировини)" Мінагрополітики України робить оголошення про його 

публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про 

затвердження порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" 

розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 

продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ "Регуляторна політика"). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта у письмовій та електронній 

формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за 

адресою: 

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

продовольства України. 

e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua, Хмара Богдан Павлович, тел. 279 85 01. 

01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання процедури проведення 

реєстрації фізичних та юридичних осіб, які здійснюють виробництво органічної 

продукції (сировини), пройшли оцінку відповідності виробництва органічної продукції 

(сировини) та отримали сертифікат відповідності. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку 

ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)" (далі – проект постанови) 

розроблено відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та пункту 5 доручення 

Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.04.2015 № 14164/1/1-15 до Закону 

України від 12 лютого 2015 року № 191-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)". 

mailto:bogdan.khmara@minagro.gov.ua
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання 

щодо реєстрації виробників органічної продукції (сировини) відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

http://minagro.gov.ua/ 

  

26.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійногофондувиконання 

зобов’язань за складськими документами на зерно” 

  

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

внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду 

виконання зобов’язань за складськими документами на зерно” (далі – проект Закону) 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 

публікацію. 

Проектом Закону передбачається  вилучення положень із Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання 

зобов’язань за складськими документами на зерно” від 20 листопада 2012 року № 5493-

VI щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно. 

Проект Закону розроблено в рамках виконання пункту 73 Плану заходів щодо 

дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357. 

Основною метою проекту Закону є скасування Гарантійного фонду виконання 

зобов’язань за складськими документами на зерно як інституту, що не відповідає 

сучасним реаліям та очікуванням функціонування ринку зерна. Крім того, проект Закону 

врегулює питання виключення норми нереалізованого проекту. 

Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на 

офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 

України:www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного 

впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 

опублікування цього оголошення за такими адресами: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент стратегії та економічного 

розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, е-

mail:oksana.zavorotko@minagro.gov.ua (виконавець Заворотько Оксана Віталіївна, тел. 

(044) 279-67-00). 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, е-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Основною метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно" (далі – проект Закону) є скасування Гарантійного 

фонду як інституту, що не відповідає сучасним реаліям та очікуванням функціонування 

ринку зерна. 

Крім того, проект Закону врегулює питання виключення норми нереалізованого 

проекту. 

http://www.minagro.kiev.ua/
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Проект Закону підготовлений в рамках виконання пункту 73 Плану заходів щодо 

дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357. 

Після опублікування Закону України від 20 листопада 2012 року  

№ 5493-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду 

виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" почали надходити 

звернення громадських організацій, науки, представників зернового бізнесу, зокрема 

Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельно-промислової палати, 

Української зернової асоціації, Громадської спілки "Аграрний союз України" щодо 

недосконалості норм зазначеного Закону України в частині створення і функціонування 

Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі 

– Гарантійний фонд). 

Зокрема, це стосувалося низки положень Закону України, які можуть створювати 

тиск у здійсненні підприємницької діяльності та матимуть наслідками послаблення 

конкуренції в агропромисловій галузі в цілому. 

Крім того, забезпечення фінансування Гарантійного фонду з Державного 

бюджету України в умовах прогнозованого падіння економічної активності та 

недостатності фінансових ресурсів з Державного бюджету України є малоймовірним. 

Поряд з цим за умови перекладання зазначених витрат на учасників зернового 

ринку з метою виконання вимог Закону України відбудеться вилучення коштів з 

фінансового обігу компаній, що призведе до виникнення ситуацій з банкрутством та 

зростання тарифів на зберігання зерна. 

З метою врегулювання позицій Мінагрополітики України було проведено ряд 

робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій та зернового ринку, під 

час яких ними було наголошено на необхідності скасування Гарантійного фонду. 

Зокрема, на засіданні робочої групи з функціонування ринку зерна 28 вересня 2015 року 

під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Павленка О.М., 

учасниками обговорені варіанти удосконалення процедур управління Гарантійним 

фондом. 

За результатами обговорення одноголосно було запропоновано Мінагрополітики 

України розпочати роботу стосовно внесення змін до законодавчих актів щодо 

діяльності Гарантійного фонду у зв’язку з втратою актуальності. 

http://minagro.gov.ua/ 

 

 28.10.2015  

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) 

на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та 

торгівлею пестицидами і агрохімікатами" 

  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до пункту 5 Порядку одержання допуску 

(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, 

застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами" та аналізу регуляторного 

впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 

змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної 

з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і 
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агрохімікатами" є приведення законодавства України у відповідність до законодавства 

ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання пестицидів для здоров’я людини 

і навколишнього природного середовища, шляхом забезпечення організації та 

проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, 

застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними. 

Зазначений проект разом з пояснювальною запискою та аналізом регуляторного 

впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики України 

(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика") та Держветфітослужби України 

(www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів документів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту акта та аналізу регуляторного впливу 

у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 

цього оголошення за адресою: 

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

продовольства України, e-mail: law@vet.gov.ua. 

01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та фітосанітарна 

служба України, e-mail: law@vet.gov.ua. 

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 

Метою прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення 

змін до пункту 5 Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної 

з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і 

агрохімікатами" (далі – проект постанови) є приведення законодавства України у 

відповідність до законодавства ЄС, а також зниження ризиків і наслідків використання 

пестицидів для здоров’я людини і навколишнього природного середовища, шляхом 

забезпечення організації та проведення навчання осіб, діяльність яких пов'язана з 

транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею 

ними. 

Положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, з іншої сторони, яка підписана Президентом України та 

ратифікована Верховною Радою України 16.09.2014 (далі –Угода), а також директивних 

і рекомендаційних документів ЄС, вимагають від України впровадження ефективної 

системи державного регулювання, в тому числі і сфери застосування пестицидів і 

агрохімікатів. 

Санітарні та фітосанітарні заходи є додатком до Порядку денного асоціації між 

Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. 

З метою поступового наближення законодавства та практик України до 

законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних заходів, ЄС 

підтримуватиме Україну, в тому числі через наявні інструменти, для реалізації 

відповідної Програми інституційної реформи (IRP) та вимагає в свою чергу, зокрема 

посилення адміністративної спроможності шляхом: 

– перегляду функцій органів державної влади, відповідальних за санітарні та 

фітосанітарні заходи, з урахуванням законодавства ЄС; 

– навчання спеціалістів компетентних органів України, відповідальних за 

санітарні та фітосанітарні заходи, зокрема щодо імплементації законодавства України, 

адаптованого до законодавства ЄС; 

– досягнення відповідності вимогам ЄС лабораторій із безпечності харчових 

продуктів. 

http://www.minagro.gov.ua/
mailto:law@vet.gov.ua
mailto:law@vet.gov.ua
mailto:inform@dkrp.gov.ua
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Відповідно до статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" особи, 

діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і 

агрохімікатів та торгівлею ними, повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи із 

зазначеними пестицидами і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску 

визначено постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746 "Про 

затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з 

транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і 

агрохімікатами". 

Директивою Європейського парламенту та Ради ЄС від 21.10.2009 № 

2009/128/ЄС визначено, що необхідним є створення державами-членами ЄС системи 

базової та додаткового навчання дистриб'юторів, консультантів та фахівців, що 

працюють з пестицидами, а також системи сертифікації і реєстрації такого навчання. 

Зазначені заходи необхідні для того, щоб особи, які безпосередньо працюють з 

пестицидами, були повною мірою поінформовані про потенційні ризики для здоров'я 

людини і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів. 

Згідно з частиною першою статті 5 цієї Директиви Держави-члени ЄС 

забезпечують доступність для всіх професійних користувачів, дистриб'юторів і радників 

навчання, проведеного компетентними органами. 

Останнім часом в Україні кількість випадків отруєння людей засобами захисту 

рослин збільшилась, внаслідок того, що особи, робота яких, пов'язана з 

транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і 

агрохімікатами не достатньо поінформовані про потенційні ризики для здоров'я людини 

і навколишнього середовища, які пов'язані із застосуванням пестицидів, не 

дотримуються вимог щодо безпечного поводження з пестицидами та не проходять 

навчання у зв’язку з відсутністю достатнього державного фінансування. 

Наразі, законодавство у сфері захисту рослин, в частині одержання допуску 

(посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, 

застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, потребує внесення змін та 

приведення у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу не 

виконується в повному обсязі. 

Вказану проблему передбачається вирішити шляхом внесення змін до Порядку 

одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, 

зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.1995 № 746, що надасть можливість 

покращити якість проведення навчального процесу. 

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

30.10.2015 Нацбанк України зберіг прогноз інфляції в 2016 році на рівні 12% 

Національний банк України зберіг прогноз інфляції за підсумками 2016 року на 

рівні 12%.  

Згідно з повідомленням, фундаментальні фактори, що обумовлюють деінфляційні 

тенденції в економіці, залишаються актуальними. 

За словами глави НБУ Валерії Гонтарєвої, сезонно скоригований реальний ВВП в 

III кварталі ц.р. збільшився порівняно з попереднім кварталом, і зростання 

продовжиться в наступному кварталі. За результатами 2016 очікується зростання ВВП 

України на 2,4%. 

АПК-інформ 

 

29.10.2015 Держфінінспекція виявила в Міністерстві агрополітики фінансові 

порушення на суму 50 млн. грн. 

Державна фінансова інспекція в ході перевірки діяльності Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, а також підприємств, установ та організацій, що 

входять до сфери його управління, виявила фінансові порушення, що призвели до втрат 

фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 50 млн. грн. 

Інспекція перевірила діяльність міністерства в період з 1 квітня 2013 по 31 грудня 

2014 року. За результатами проведених контрольних заходів ревізійні матеріали 

передані в правоохоронні органи, 166 осіб притягнуто до адміністративної 

відповідальності. 

Зокрема, інспекція встановила недолік державного майна та його незаконне 

відчуження на суму понад 13 млн. грн. 

Так, під час ревізії ДП "СГП" Ягубець" на Черкащині виявлено недостачу 5 

корівників, телятника та кормокухні всього на суму 3,5 млн. грн. 

Керівники окремих філій ДП "Конярство України" всупереч вимогам укладених з 

ними контрактів без відповідного погодження з органом управління реалізовували, а 

також вибраковували з подальшим продажем племінних генетичних коней на суму 

понад 4 млн. грн. Ще виявлено списання без узгодження з ДП "Конярство України" 

пального, масла, насіння тощо на загальну суму понад 2 млн. грн. 

Також виявлені порушення при отриманні суб'єктами господарювання та 

фізичними особами державної фінансової підтримки, що призвело до втрати                       

3,8 млн. грн. 

Наприклад, ТОВ "Новий двір" (Хмельницька область), яке отримало державну 

підтримку на певне поголів'я корів, станом на 01.01.2013 та 01.01.2014 допустило 

зменшення цього поголів'я. При цьому всупереч законодавству товариство не повернуло 

до держбюджету 1,2 млн. грн. 

Аналогічна ситуація і в Сумській області: через зменшення поголів'я корів 

підприємства не повернули до держбюджету майже 200 тис. грн. фінансової підтримки. 

Крім цього, міністерство не здійснювало належного контролю над діяльністю 

державних підприємств. Так, в 2012 році міністерство звільнило від займаної посади 

директора підприємства "Великолазівський". Але під час ревізії було встановлено, що 

він протягом 2013-2014 років підписував фінансові та розрахункові документи, а 

загальна сума виявлених на підприємстві порушень сягнула понад 1 млн. грн. 

Також наголошується, що в ході ревізій навчальних закладів, що перебувають у 

сфері управління Міністерства агрополітики, фінінспектори констатували низький 

рівень фінансової дисципліни при використанні бюджетних коштів і майна. Зокрема, 

загальна сума виявлених порушень, які призвели до втрати ресурсів, становить                 

19,4 млн. грн. 

Компанія ПроАгро 
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28.10.2015 Мінагропрод наполягає на підтримці ВР України важливих для 

аграрного сектора законопроектів 

Міністерство аграрної політики та продовольства України подало пропозиції для 

розгляду у Верховній Раді низки законопроектів серед законодавчих ініціатив уряду.  

Зокрема, міністерство наполягає на ухваленні законопроекту №2558а «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 

агропромисловому комплексі» та законопроекту №1460-1 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо приведення законодавства у сфері насінництва у 

відповідність з європейськими та міжнародними вимогами)». 

Нагадаємо, що законопроект №2558а передбачає скасування низки обов'язкових 

погоджень та процедур, в т.ч. реєстрації добрив «традиційних» хімічних формул, 

карантинного дозволу на імпорт, введення добровільного характеру отримання 

ветеринарного свідоцтва при транспортуванні зерна. Профільний комітет ВР 

рекомендував депутатам прийняти законопроект за основу і підготувати до другого 

читання за скороченою процедурою. 

Законопроект №1460-1 передбачає удосконалення системи сертифікації насіння 

та підтвердження відповідності, удосконалення процедур реєстрації сортів рослин, 

посилення гарантій відкритості, прозорості та системності державного контролю, 

посилення відповідальності за розповсюдження неякісного насіння і садивного 

матеріалу. Йдеться про імплементацію європейських принципів організації насіннєвого 

ринку в Україні. У квітні п.р. парламент прийняв документ у першому читанні. 

Аграрний комітет ВР рекомендував прийняти законопроект у другому читанні і в 

цілому. 

«Це дозволить більш ніж 1,5 рази (до $ 600 млн.) збільшити обсяги експорту 

насіння, а обсяг залучених інвестицій складе сотні мільйонів доларів. Наприклад, 

будівництво одного сучасного насіннєвого заводу становить до $ 100 млн.», - підкреслив 

глава Мінагропроду Олексій Павленко. 

АПК-інформ 

 

27.10.2015 ВР України пропонує зберегти спецрежим ПДВ у сільському 

господарстві тільки для галузі тваринництва - законопроект 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 26 

жовтня зареєстрував у парламенті законопроект №3357 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації». 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується зберегти 

застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарським 

підприємством тільки за операціями у тваринництві. 

Також пропонується скасувати «особливості оподаткування ПДВ при поставці 

зернових і технічних культур, в результаті чого всі платники, які будуть експортувати 

зерно, матимуть право на бюджетне відшкодування ПДВ». 

АПК-інформ 

 

16.10.2015 Мінагропрод України підвищив прогноз урожаю зернових в 

2015/16 МР до 59,5 млн. тонн 

Міністерство аграрної політики та продовольства України підвищило прогноз 

валового збору зернових культур в поточному МР до 59,526 млн. тонн, експорту - до 

36,625 млн. тонн. Про це 16 жовтня в рамках Українського аграрного конгресу заявив 

заступник глави Мінагропроду Володимир Лапа. 

«Зокрема, валовий збір пшениці очікується на рівні 26,405 млн. тонн, ячменю – 

8,316 млн.тонн, кукурудзи - 22,897 млн. тонн, жита - 386 тыс. тонн, а також 1,581 млн. 

тонн інших зернових», - поінформував він. 

За словами В.Лапи, для внутрішнього споживання Україні необхідно 24,041 млн. 

тонн зерна. Перехідні запаси зерна за підсумками МР очікуються в обсязі 10,286 млн. 
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тонн, імпорт - на рівні 372 тис. тонн. Залишки до кінця 2015/16 МГ прогнозуються на 

рівні 9,577 млн. тонн. 

Нагадаємо, що 1 жовтня Мінагропрод України прогнозував валовий збір зернових в 

2015/16 МР на рівні 58,5 млн. тонн. 

Мінагрополітики 

 

07.10.2015 У ВР України представлений законопроект про пом'якшення 

податкового навантаження на аграріїв 

У Верховній Раді України 7 жовтня обговорений законопроект №2585 «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в 

агропромисловому комплексі)». 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується пом'якшити 

податкове навантаження на аграріїв, зокрема звільнити платників єдиного податку 4-ї 

групи від сплати податку на нежитлову нерухомість. 

Автори законопроекту також пропонують виключити будівлі та споруди 

сільгосппризначення з об'єктів оподаткування податком на нежитлову нерухомість 

незалежно від того, хто ними володіє, а також тимчасово скасувати штрафи за 

порушення порядку розрахунку і правильності заповнення декларації з податку на 

нежитлову нерухомість. 

Присутній на засіданні заступник міністра аграрної політики і продовольства 

Володимир Лапа, у свою чергу, закликав парламентаріїв прийняти законопроект. 

АПК-інформ 

 

 

06.10.2015 В Україні спрощено процедуру реєстрації азотних добрив - 

Мінагропрод 

Кабінет Міністрів України за ініціативою Міністерства аграрної політики та 

продовольства прийняв постанову про спрощення порядку проведення державних 

випробувань, реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених в Україні.  

«Прийняте рішення значно прискорить процедуру реєстрації мінеральних добрив, 

особливо азотної групи. Це позитивно вплине на рівень забезпечення та цінову ситуацію 

на ринку агрохімікатів », - йдеться в повідомленні. 

Також наголошується, що раніше імпортні азотні мінеральні добрива 

реєструвалися протягом 1 року. 

«Зараз термін розгляду документів для державної реєстрації азотних добрив, що 

містять діючу речовину, яке входить до складу зареєстрованого препарату, не повинен 

перевищувати 40 днів», - уточнює прес-служба. 

Компанія ПроАгро 

 

06.10.2015 Мінінфраструктури України відправив на розгляд Кабміну два 

законопроекти про транспорт 

Міністерство інфраструктури України відправив на розгляд Кабінету Міністрів 

законопроекти «Про залізничний транспорт» та «Про державне регулювання у сфері 

транспорту».  

Відзначається, що проект закону «Про залізничний транспорт» створить 

передумови для лібералізації ринку залізничних перевезень, впровадить поняття 

замовлень на соціальні перевезення і введе в дію нові принципи формування тарифів. 

«Головна мета законопроекту «Про державне регулювання у сфері транспорту» - 

створення державного колегіального органу (Національної комісії з регулювання у сфері 

транспорту), який буде відповідати за тарифоутворення в усіх транспортних галузях», - 

йдеться в повідомленні. 

АПК-Інформ 
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02.10.2015 Кабмін України виключив ячмінь, кукурудзу, сухе молоко і 

вершкове масло з об'єктів цінового регулювання в 2015-2016 роках 

Кабінет Міністрів України не включив ячмінь, кукурудзу, сухе молоко і вершкове 

масло в перелік продуктів, ціни на які будуть регулюватися «Аграрним фондом» в 2015-

2016 рр. Про це йдеться в постанові КМУ №771 від 30.09.15. 

Список об'єктів цінового регулювання в 2015-2016 рр. включає м'яку пшеницю, 

жито, пшеничне і житнє борошно, гречку і цукор-пісок. 

Згідно з документом, в поточному сезоні ціни на пшеницю, жито і обидва види 

борошна будуть регулюватися з початку листопада по кінець червня, ціни на цукор - з 1 

листопада по 31 серпня, тоді як у минулому сезоні ціни на ці продукти контролювалися 

цілий рік. 

Компанія ПроАгро 

 

01.10.2015 У ВР України зареєстровано законопроект про спрощення 

приватизації земельних ділянок 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №3190 «Про внесення 

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

на приватизацію та отримання в користування земельних ділянок». Автори документа - 

депутати ВР Віталій Сташук, Валерій Лунченко, Леонід Козаченко, Олег Кулініч і 

Сергій Лабазюк. 

Згідно з проектом закону, пропонується скасувати необхідність розробляти 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, при передачі його у власність 

власнику розташованого на такій ділянці будівлі. 

Також пропонується в ряді випадків надати органам виконавчої влади та 

місцевого самоврядування право передавати у власність та користування земельні 

ділянки державної та комунальної власності за відсутності детального плану або плану 

зонування. 

АПК-Інформ 

 


