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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 6 липня 2016 р. № 469-р  
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

аграрної політики та продовольства на 2016 рік 
 
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної 
політики та продовольства на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, 
перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2801540 
“Державна підтримка галузі тваринництва” на 20000 тис. гривень та збільшення обсягу 
видатків за програмою 2809030 “Організація та регулювання діяльності установ в системі 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів” на 20 000 тис. гривень (з них 18262,9 тис. гривень - видатки споживання та 
1737,1 тис. гривень - видатки розвитку). 

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

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

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 6 липня 2016 р. № 497-р 
Про схвалення Концепції створення та впровадження  

автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів  
(алкогольних напоїв та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка” 

 
Схвалити Концепцію створення та впровадження автоматизованої системи 

контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 
“Електронна акцизна марка”, що додається. 

 
КОНЦЕПЦІЯ  

створення та впровадження автоматизованої системи контролю  
за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 

“Електронна акцизна марка” 
ПРОБЛЕМА, ЯКА ПОТРЕБУЄ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, передбачено розвиток співробітництва і гармонізацію політики 
щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. 
Інструментом забезпечення адміністрування акцизного податку в державах - членах ЄС є 
застосування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів. 

На сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм контролю обігу таких 
підакцизних товарів, як алкогольні напої та тютюнові вироби, що забезпечує оперативне 
отримання органами доходів і зборів актуальної та достовірної інформації про кожний 
етап переміщення зазначених підакцизних товарів, маркованих марками акцизного 
податку. 
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Для оперативного моніторингу обігу підакцизних товарів необхідно впровадити 
автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка” (далі - автоматизована система), яка 
охопить усі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України від їх виробника 
або імпортера до моменту роздрібної реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів) (далі - підакцизні товари). 

Впровадження автоматизованої системи дасть змогу отримати інструмент для 
реалізації державного контролю за рухом підакцизних товарів і вдосконалити механізм 
адміністрування сплати акцизного податку. 

Мета і строки реалізації Концепції 
Метою Концепції є створення та впровадження автоматизованої системи, яка 

забезпечить контроль за обігом підакцизних товарів від виробника або імпортера до 
кінцевого споживача, мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування 
акцизного податку, збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку, 
зменшення обсягів реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку, 
унеможливить легалізацію незаконно виготовлених/імпортованих підакцизних товарів та, 
відповідно, забезпечить зменшення обсягів незаконного обігу підакцизних товарів. 

Концепцію передбачається реалізувати до кінця 2018 року. План заходів з 
реалізації Концепції наведено в додатку. 

Шляхи і способи реалізації Концепції 
Для функціонування автоматизованої системи використовуватиметься спеціальний 

захисний елемент марки акцизного податку як унікальний ідентифікатор, який міститиме 
закодовану інформацію та дасть змогу відстежувати підакцизний маркований товар. 

Використання спеціального захисного елемента марки акцизного податку із 
застосуванням неспеціалізованих пристроїв у поєднанні з програмним забезпеченням під 
час розпізнавання, зчитування та аналізу закодованої інформації дасть можливість 
встановити зв’язок бази даних реєстру електронних акцизних накладних та системи обліку 
даних з реєстраторів розрахункових операцій щодо підакцизних товарів у режимі он-лайн. 
Це дасть змогу отримувати оперативну та достовірну інформацію стосовно підакцизних 
товарів та їх переміщень на кожному етапі реалізації споживачам. 

Концепцією передбачено створення та функціонування у складі автоматизованої 
системи реєстру електронних акцизних накладних, який забезпечить реєстрацію фактів 
переміщення марок акцизного податку та маркованих підакцизних товарів, а також 
спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу в автоматичному режимі 
декларувати кожний етап обігу марок акцизного податку та маркованих підакцизних 
товарів від факту виготовлення виробником марок акцизного податку до факту реалізації 
маркованих підакцизних товарів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу. 
Також передбачено удосконалення системи обліку даних з реєстраторів розрахункових 
операцій щодо підакцизних товарів для потреб функціонування автоматизованої системи. 

Підсистема декларування обігу підакцизних товарів має особливу мету - 
документування їх реалізації виробниками та іншими суб’єктами підприємницької 
діяльності в сфері обігу підакцизних товарів. Елементом зазначеного механізму повинна 
бути електронна акцизна накладна, яка фіксує рух підакцизного товару. З метою 
уникнення збільшення непродуктивного документообігу зазначена накладна має стати 
універсальним документом, тобто об’єднати ряд первинних документів, що на сьогодні 
підтверджують рух підакцизних товарів. 

Підсистема декларування реалізації підакцизних товарів кінцевому споживачу має 
контрольно-облікову мету - документування факту реалізації маркованих підакцизних 
товарів кінцевому споживачу та забезпечення контролю за обсягами реалізації маркованих 
підакцизних товарів. Як елемент зазначеного механізму використовується електронна 
контрольна стрічка реєстратора розрахункових операцій, що містить інформацію про 
реалізацію конкретного підакцизного товару. 

Обсяг фінансових ресурсів 
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За результатами аналізу потреб обсягу фінансових ресурсів визначатиметься обсяг 
витрат, необхідний для здійснення передбачених Концепцією заходів. Покриття 
зазначених витрат здійснюватиметься в межах коштів державного бюджету на 
відповідний рік, передбачених на зазначені цілі, а також за рахунок додаткових 
бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел. 

Очікувані результати 
Реалізація Концепції дасть змогу органам доходів і зборів оперативно отримувати 

актуальну та достовірну інформацію про кожний етап переміщення підакцизних товарів, 
маркованих марками акцизного податку, що забезпечить: 

посилення на державному рівні контролю за обігом підакцизних товарів; 
мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування акцизного податку; 
збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку шляхом виключення 

можливості реалізації підакцизних товарів без його сплати, а також збільшення доходів 
бюджетів усіх рівнів у результаті повного обліку виробництва та обороту кожної одиниці 
підакцизного товару в Україні, який підлягає маркуванню марками акцизного податку; 

детінізацію ринку підакцизних товарів; 
дієвий механізм боротьби із фальсифікованими чи незаконно ввезеними на 

територію України підакцизними товарами; 
підвищення ефективності запобігання, виявлення та розкриття злочинів у сфері 

обігу підакцизних товарів; 
створення на території України єдиного інформаційного простору і формування 

унікальної електронної бази даних обігу маркованих підакцизних товарів від 
виробництва/імпорту до реалізації маркованих підакцизних товарів через точку 
роздрібного продажу кінцевому споживачу для перевірки кожної одиниці підакцизного 
товару; 

зменшення рівня корупційних діянь у результаті виключення людського фактора 
під час ухвалення рішень щодо результатів перевірок; 

поліпшення координації та взаємодії роботи державних і громадських організацій з 
контролю за обігом маркованих підакцизних товарів на основі обміну інформацією; 

спрощення документообігу у сфері обігу підакцизних товарів. 
http://www.kmu.gov.ua/ 

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13 липня 2016 р. № 481-р   

Про звільнення Рутицької В.В. з посади заступника Міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань європейської інтеграції 

 
Звільнити Рутицьку Владиславу Валеріївну з посади заступника Міністра аграрної 

політики та продовольства України з питань європейської інтеграції відповідно до абзацу 
третього частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої 
влади”. 

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 липня 2016 р. № 513-р 
Про тимчасове покладення виконання обов’язків заступника 

Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на Стиренко Л.М. 

 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку заступника Голови 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
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споживачів, виконання обов’язків заступника Голови зазначеної Служби на заступника 
начальника управління - начальника відділу управління об’єктами державної власності та 
державної підтримки суб’єктів господарювання Управління економічної діяльності 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів Стиренко Лілію Миколаївну. 

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

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 13 червня 2016 р. № 198 
Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного 

реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, 
які містить такий реєстр 

 
Відповідно до частини четвертої статті 12-

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

1. Затвердити такі, що додаються: 
форму заяви про включення юридичної особи до Державного реєстру суб’єктів 

насінництва та розсадництва; 
форму заяви про включення фізичної особи - підприємця до Державного реєстру 

суб’єктів насінництва та розсадництва; 
форму заяви про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить 

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва; 
форму заяви про внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які 

містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва. 
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК у встановленому 

законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 08 
грудня 2015 року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами», але не раніше ніж з дня його 
офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра 
Я. Краснопольського. 

http://www.minagro.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 30 червня 2016 р. № 219 
Про внесення змін до Порядку консервації земель 

 
Відповідно до статей 171, 172 Земельного кодексу України, статті 54 Закону 

України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 
року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та 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, НАКАЗУЮ:  

1. Внести до Порядку консервації земель, затвердженого наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 року № 283, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342, такі 
зміни: 

1) у пункті 12 слово «розроблення» замінити словом «складання»; 
2) у тексті Порядку слова «Держземагентства України» у всіх відмінках замінити 

словом «Держгеокадастру» у відповідних відмінках; 
слова «Кримського республіканського або обласного державного проектно-

технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції» у всіх відмінках 
замінити словами «державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» у відповідних 
відмінках. 

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

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

Краснопольського Я.В. 
http://www.minagro.gov.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 7 - 

 
 
 

Випуск  
№ 117 

01 серпня 
2016 року 

2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України «Про внесення змін до розділу ІX «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» 
Номер, дата реєстрації: 4880 від 04.07.2016 
Ініціатори: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Кулініч О.І. 

 
Метою законопроекту є недопущення припинення процесу набуття та державної 

реєстрації прав на сорти рослин в Україні в 2016 році та запровадження нового механізму 
уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання ними окремих функцій в 
сфері охорони прав на сорти рослин. 

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до розділу ІX «Прикінцеві 
 положення» Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі − проект Закону) 
обумовлено необхідністю забезпечення реалізації функцій в сфері охорони прав на сорти 
рослин та дотримання норм правового регулювання процедури набуття прав на сорти 
рослин, як однієї із важливих складових національних сортових рослинних ресурсів, які 
становлять основу продовольчої безпеки держави. В зв’язку із набуттям чинності Закону 
України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»  (далі – Закон) 
деякі положення процедури державної науково-технічної експертизи заявки на сорт 
рослин змінені, оптимізовані та  гармонізовані до міжнародних та європейських вимог. 
Насамперед визначений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентний 
орган), який вперше наділений правом уповноважувати підприємства, установи, 
організації на виконання повноважень у сфері прав на сорти рослин, а також обмежений в 
праві вимагати зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки на 
сорт рослин, відповідні аналоги нормативних документів відсутні, тому розроблення 
нових проектів потребувало обговорення із громадськими організаціями та іншими 
суб’єктами діяльності в сфері охорони прав на сорти рослин. 15 березня 2016 року набула 
чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1151 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про 
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 
регуляторного акта», в результаті чого виникла необхідність проведення консультацій із 
громадськістю щодо оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого 
і середнього підприємництва та встановлення результативності запропонованих проектів.    

Оскільки  передбачена ст. 8, 9, 27 Закону процедура не може бути впроваджена 
через виникнення правових колізій в частині неврегульованості процедури надання 
уповноваження підприємствам, установам, організаціям на виконання функцій у сфері 
прав на сорти рослин, а також оплати послуг уповноваженого експертного закладу за 
проведення досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин, що може призвести 
скорочення надходжень та несанкціонованих витрат коштів Державного бюджету.  

Внесення змін до Закону викликане необхідністю подальшої підготовки 
нормативної бази для реалізації його реалізації.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до розділу IX «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про насіння і садивний матеріал» 
Номер, дата реєстрації: 4881 від 04.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Кулініч О.І. 
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Метою законопроекту є недопущення припинення процесу сертифікації насінні та 
садивного матеріалу в Україні в 2016 році та забезпечення запровадження нового 
механізму сертифікації, яка відповідає вимогам ЄС та СОТ. 

З метою гармонізації законодавства України у сфері насінництва та розсадництва 
до законодавства ЄС та СОТ, удосконалення національної системи сертифікації насіння і 
садивного матеріалу Верховною Радою України прийнято Закон України 08 грудня 2016 
року № 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (далі - Закон), яким внесені 
зміни до Законів України «Про насіння і садивний матеріал», «Про охорону прав на сорти 
рослин», який набрав чинності 30 червня 2016 року.  

Крім того, Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з 
дня, наступного за днем опублікування цього Закону, але не пізніше дня набрання ним 
чинності, забезпечити організацію навчання та видачу свідоцтв аудиторам із сертифікації 
(агрономам-інспекторам).  

Забезпечення організації, здійснення підготовки та атестації осіб на отримання 
свідоцтв аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), видача та скасування свідоцтва 
аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із 
сертифікації (агрономів-інспекторів) Законом покладається на центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику 
(Мінагрополітики). 

Однак, норми Закону, якими встановлюється вимоги до осіб, які можуть бути 
аудиторами із сертифікації, норми щодо визначення форми заяви на складання 
кваліфікаційного іспиту, Порядку видачі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-
інспектора) набирають чинності відповідно до Прикінцевих та перехідних положень 
Закону, тобто після дня набрання чинності Законом. Тому проведення підготовки та 
видачу свідоцтв аудиторам із сертифікації (агрономам-інспекторам) до набрання чинності 
Законом здійснити було неможливо. 

З набранням чинності Законом в країні склалася ситуація, коли ще відсутні 
професійні аудитори із сертифікації, які мають здійснювати сертифікацію насіння та 
садивного матеріалу починаючи 30 червня 2016 року. 

У той же час, пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону встановлено, 
що сертифікація насіння і садивного матеріалу, не завершена до набрання чинності цим 
Законом, проводиться відповідно до законодавства, що діяло на момент подачі 
повідомлення про проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу. 

Тобто, повідомлення, подані на проведення сертифікації насіння і садивного 
матеріалу до 30.06.2016 року, будуть розглянуті центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі (Держсільгоспінспекцією України), який на даний час 
перебуває в процесі ліквідації, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 
року № 442. 

Враховуючи зазначене, виникає необхідність у продовженні проведення 
сертифікації насіння і садивного матеріалу відповідно до законодавства, що діяло до 30 
червня 2016 року. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України 
(щодо встановлення додаткових напрямків використання коштів, які надходять у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва)» 

Номер, дата реєстрації: 4893 від 05.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Довбенко М.В., Дубневич Я.В., Кіт А.Б., 

Люшняк М.В.,  Козаченко Л.П., Матвієнко А.С., Тіміш Г.І. 
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Законопроект має на меті розширення напрямів використання коштів, які 
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, з метою забезпечення можливості місцевим радам використовувати ці 
кошти на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення, будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання доріг.  

Статтею 209 Земельного кодексу України вичерпно визначено напрями використання 
коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва. Цільовий характер зазначених коштів зумовлює їх 
використання виключно на обмежене коло означених заходів, зокрема, на освоєння земель 
для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 
охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Зважаючи 
на це, значна частина цих коштів залишається невикористаною і накопичується на 
рахунках місцевих рад. 

Внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України зумовлене потребою 
врегулювання проблеми нераціонального використання коштів органами місцевого 
самоврядування, а саме розміщення значних фінансових ресурсів головами відповідних 
рад на депозитах у комерційних банках та подальше непрозоре вільне використання 
нарахованих відсотків. Причиною зловживань органів місцевого самоврядування є 
наявність в бюджетах достатньої кількості  територіальних громад коштів, що надійшли в 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 
але у зв’язку з відсутністю  необхідності фінансування визначених кодексом витрат, не 
використовуються для інших суспільно корисних цілей. 

Згідно з офіційними даними, по всій території України залишок коштів, які 
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва наростаючим підсумком на кінець звітного періоду (починаючи з 1998 року) 
становив: на кінець 2013 року 564 030,70 тис. грн., на початок 2014 року – 529 242, 00 тис. 
грн., на кінець 2015 року –  595 053, 34 тис. грн. При цьому, у 2013 році використано 
102 765, 20 тис. грн., у 2014 році – 61 609, 62 тис. грн., у 2015 році – 61 612, 80 тис. грн. В 
результаті за 2013 рік сума невикористаних коштів становила 461 265, 50 тис. грн., за 2014 
рік – 521 934, 88 тис. грн., за 2015 рік – 533 440, 54 тис. грн. 

Так, наприклад, у Київській області залишок невикористаних коштів за 2015 рік 
становив 181 287, 30 тис. грн., в Івано-Франківській – 6 960,80 тис. грн., у Львівській –  
14 486, 70 тис. грн., у Тернопільській –1 410, 20 тис. грн., у Хмельницькій  – 16 435, 80 
тис. грн. 

 З огляду на викладене, видається доцільним, раціональним, зваженим і економічно 
ефективним скасувати обмеження щодо цільового використання зазначених грошових 
ресурсів, розширити виключний перелік напрямів використання акумульованих на 
рахунках місцевих рад коштів та спрямувати їх на фінансування експлуатації дорожньої 
системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими 
монтажно-експлуатаційними підрозділами), а також будівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності  у населених 
пунктах, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та 
інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як 
співфінансування на договірних засадах). Для того, щоб кошти використовувались 
виключно на вищезазначені цілі, пропонується зобов’язати органи місцевого 
самоврядування  приймати рішення за наявності погодження про відсутність необхідності  
фінансування освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб та 
інших цілей, визначених частиною  2 статті 209 Земельного кодексу України. Наданням 
відповідного погодження уповноважуються обласні державні адміністрації, Рада Міністрів 
Автономної Республіки Крим, або центральний органом  виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі, в залежності від рівня місцевого бюджету.  

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства» 

Номер, дата реєстрації: 4922 від 07.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Бакуменко О.Б., Кучер М.І., Кулініч О.І., 

Лабазюк С.П., Мацола Р.М., Шинькович А.В., Кобцев М.В., Мірошніченко І.В.,    
Вітко А.Л., Козаченко Л.П., Мушак О.П., Кузьменко А.І.           

 
Основною метою законопроекту є приведення законодавства, перш за все у сфері 

сільського господарства, у відповідність до визначеної у 2014 році концепції 
реформування системи центральних органів виконавчої влади, та створення належних 
умов для ефективної діяльності новостворених органів виконавчої влади чи таких, яким 
передано функції і повноваження ліквідованих центральних органів виконавчої влади. 

10 вересня 2014 року з метою підвищення ефективності роботи центральних 
органів виконавчої влади, зменшення пов’язаних із цим бюджетних витрат та 
адміністративного тиску на суб’єктів господарювання Кабінет Міністрів України прийняв 
постанову № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», 
згідно із якою, з-поміж іншого, було ліквідовано Державну сільськогосподарську 
інспекцію.  

Однак, через неузгодження із положеннями законодавства (законів), якими 
визначено повноваження органів виконавчої влади, виконання зазначеної постанови 
виявилось неможливим, в тому числі в частині належної ліквідації Держсільгоспінспекції 
та передачі закріплених за нею повноважень органам-правонаступникам. 

Зокрема, 2 вересня 2015 року Кабінетом Міністрів України постановою №667 
затверджено Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, якій, окрім іншого, передано більшість повноважень 
Держсільгоспінспекції.  

Проте відсутність необхідних змін законодавства по цей час призводить до 
неможливості належного виконання Держпродспоживслужбою та іншими органами 
державної влади-правонаступниками Держсільгоспінспекції, функцій, покладених на них 
Урядом.  

Розв’язання зазначеної проблеми можливе лише в результаті внесення ряду 
технічних правок до 42 законів України щодо заміни визначення органу, якому делеговано 
відповідні повноваження, що, в тому числі, дозволить розблокувати нормальну діяльність 
нової Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, а також створить умови для належної реалізації переданих функцій іншими 
державними органами-правонаступниками Держсільгоспінспекції.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про розвиток сільського господарства та сільських територій 
в 2017-2022 рр. (інтегральне село)» 

Номер, дата реєстрації: 4945 від 12.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Деркач А.Л., Лабазюк С.П.,  Дубіль В.О., 

Шенцев Д.О., Бандуров В.В.,  Литвин В.М.,  Бриченко І.В. Артеменко А.В. 
 
Метою прийняття законопроекту є формування законодавчих основ розвитку 

сільського господарства та сільських територій на період 2017-2022 рр. для формування 
інтегрального села в напрямках вирішення проблем у сфері збереження і розвитку мережі 
селищ та сіл, cистеми управління розвитком сільських територій, забезпечення 
пріоритетності розвитку сільського господарства та сільських територій, щодо 
поліпшення демографічної ситуації на селі, розвитку підприємництва, розв'язання 
проблем зайнятості на селі, розвитку транспортного сполучення та зв'язку, щодо пільг на 
електроенергію,  розвитку освіти, аграрної науки, сільськогосподарської дорадчої 
діяльності, медичного обслуговування, державного регулювання аграрного ринку, 



   
  Б

Ю
Л

Е
Т

Е
Н

Ь
   

  І
нс

ти
ту

ту
 Р

оз
ви

тк
у 
А

гр
ар

ни
х 
Р

ин
кі

в 
 

 - 11 - 

 
 
 

Випуск  
№ 117 

01 серпня 
2016 року 

розвитку організаційно-правових форм господарювання, ринку матеріально-технічних 
ресурсів та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, гарантування безпечності та якості 
продовольства, розвитку тваринництва, контролю якості харчових продуктів і кормів, 
здоров’я тварин,  рослинництва, рибної галузі, землеустрою, розвитку ринку фінансових 
послуг, системи оподаткування. 

На теперішній час в сільській місцевості проживає біля 13 млн. 175 тис. осіб, що 
складає біля 31 відсотка всього населення України. Основна частина населення сільської 
місцевості зайнята в агропромисловому комплексі, який виконує функцію продовольчого 
забезпечення держави. Проте, економічна політика останнього періоду призвела до 
глибокої кризи сільських територій, сільськогосподарського виробництва, скорочення 
чисельності сільського населення. Соціально-економічна ситуація в переважній частині 
сільських територій та в сільському господарстві залишається надзвичайно складною. 
Проблеми безробіття, бідності, трудової міграції, старіння населення, розпаду соціальної 
інфраструктури, фізичного зносу матеріальної бази сільськогосподарського виробництва 
демографічна криза не вирішені. 

Зважаючи на надзвичайно високий потенціал сільського господарства в Україні, 
унікальне поєднання природно-кліматичних умов та геостратегічного положення, 
наявність чорноземів, традицій в сфері землеробства, тваринництва, рослинництва, 
розвиток сільського господарства та сільських територій повинен стати одним з головних 
пріоритетів держави. 

Вирішення складних проблем потребує законодавчої активізації для сприяння 
розвитку сільського господарства та сільських територій, створення законодавчих 
передумов розробки та реалізації відповідних програм виконавчою гілкою влади. 
Комплексний (інтегральний) підхід дозволить системно врахувати всі фактори, що 
впливають на перспективу розвитку. Результатом реалізації законодавчої ініціативи та 
виконання програм повинно виявитись в сталому функціонуванні «інтегрального села», 
що враховує вирішення багатоманіття сучасних проблем. 

Даний законопроект формує законодавчу основу для вирішення завдань у сфері 
збереження і розвитку мережі селищ та сіл, системи управління розвитком сільських 
територій, щодо забезпечення пріоритетності розвитку сільського господарства та 
сільських територій, щодо поліпшення демографічної ситуації на селі, розвитку 
підприємництва, розв'язання проблем зайнятості на селі, розвитку транспортного 
сполучення та зв'язку, щодо пільг на електроенергію,  розвитку освіти, аграрної науки, 
сільськогосподарської дорадчої діяльності, медичного обслуговування, державного 
регулювання аграрного ринку, розвитку організаційно-правових форм господарювання, 
ринку матеріально-технічних ресурсів та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, 
гарантування безпечності та якості продовольства, розвитку тваринництва, контролю 
якості харчових продуктів і кормів, здоров’я тварин,  рослинництва, рибної галузі, 
землеустрою, розвитку ринку фінансових послуг, системи оподаткування та ін.  

В процесі підготовки законопроекту використані напрацювання правового 
регулювання галузевих відносин на рівні законів, відомчих актів, відповідних стратегій та 
програм, що дозволило сформувати єдину уніфіковану законодавчу основу комплексного 
розвитку сільського господарства та сільських територій на період 2017-2022 рр. 
(інтегральне село). 

http://zakon.rada.gov.ua 
  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо належного забезпечення територіальних громад земельними ресурсами)» 

Номер, дата реєстрації: 4957 від 12.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Тимошенко Ю.В.  
 
Законопроект має за мету вирішити питання щодо належного забезпечення 

територіальних громад земельними ресурсами шляхом спрощення в окремих випадках 
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процедури вилучення земельних ділянок особливо цінних земель з постійного 
користування Національної академії аграрних наук України. 

Станом на сьогодні в користуванні Національної академії аграрних наук України 
перебуває близько 360 тис. га землі. Проте, загальновідомим фактом є те, що Національна 
академія аграрних наук України та її підвідомчі органи не здійснюють дослідницьку 
діяльність на всій площі особливо цінних земель, що знаходяться в їхньому постійному 
користуванні, частина земель здається в суборенду, а також передається в фактичне 
користування суб’єктам господарювання під прикриттям договорів підряду, контрактації 
сільськогосподарської продукції та, так званих, договорів про надання послуг з 
вирощування товарної науково-технічної сільськогосподарської продукції, внаслідок чого 
в бюджет не надходить значна сума коштів, а прибуток від господарської діяльності, 
ймовірно, розподіляється між сторонами договорів.  

Питання ефективності діяльності Національної академії аграрних наук України та її 
підвідомчих органів неодноразово порушувалось на засіданнях Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин, також постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.10.2015  № 1120 було утворено міжвідомчу робочу групу з 
питань стану використання земель Національної академії аграрних наук. 

В той час, коли внаслідок неефективної та місцями, ймовірно, неправомірної 
діяльності Національної академії аграрних наук України та її підвідомчих органів у 
розпорядженні академії залишилось лише 360 тис. га землі з 1 млн. га, які вона мала на 
своєму балансі, а Генпрокуратура розслідує факти зловживання керівництвом 
Національної академії аграрних наук України, які призвели до вилучення із державного 
володіння 4650 га особливо цінних земель вартістю 119,5 млн. грн., численні 
територіальні громади, на чиїх територіях свого часу було утворено радгоспи, а тому їх 
члени не отримали навіть земельних паїв, постійно стикаються з проблемою дефіциту 
земельних ресурсів при необхідності розташування соціальних об’єктів розмірами 
приблизно по 2-3 га (незначними, порівняно з площами, які займає академія), а механізм 
вилучення земельних ділянок, передбачений Земельним кодексом України та Порядком 
розгляду Національною академією аграрних наук України земельних питань від 
26.02.2014,блокується керівництвом територіальних підрозділів академії. 

Також, особливо гостро зараз постає питання забезпечення жителів зазначених 
населених пунктів - учасників АТО, земельними ділянками, на що в територіальних 
громад теж не вистачає землі. 

Тому передбачений законодавством порядок вилучення земельних ділянок 
особливо цінних земель з постійного користування Національної академії аграрних наук 
України потребує перегляду.  

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

такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного 
регулювання виробництва і реалізації цукру» 

Номер, дата реєстрації: 4532/П від 13.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації 
цукру (реєстр. № 4532), поданий Кабінетом Міністрів України. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 

внесення змін до статті 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (щодо 
ввезення, вивезення зразків насіння та садивного матеріалу) 

Номер, дата реєстрації: 4758/П від 13.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Проект Закону України про внесення змін до статті 20 Закону України «Про 

насіння і садивний матеріал» (щодо ввезення, вивезення зразків насіння та садивного 
матеріалу) (реєстр. № 4758), поданий народними депутатами україни Хланєм С.В., 
Мірошніченком І.В., Івченком В.Є., Бакуменком О.Б., Юрчишиним П.В., Кучером М.І., 
Мацолою Р.М., Шиньковичем А.В., Бриченком І.В., повернути суб’єктам права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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

щодо введення до 2023 року мораторію на вирощування  генетично модифікованих 
сільськогосподарських рослин, виробництво, переробку, обіг, транзит та ввезення 
ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів» 

Номер, дата реєстрації: 4968 від 13.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Люшняк М.В., Рибак І.П.   

 
Метою законопроекту є забезпечення прав та потреб громадян на використання 

генетично, біологічно та екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. 
Завданням законопроекту є тимчасова заборона вирощування генетично 

модифікованих сільськогосподарських рослин, виробництва, переробки, транзиту, 
ввезення ГМО, що здатні до самовідтворення або передачі спадкових факторів,  для 
використання в харчових продуктах, харчових добавках, кормах і кормових добавках, крім 
використання їх для науково-дослідних цілей, до моменту отримання експертиз щодо 
економічної доцільності, екологічної, біологічної, генетичної безпеки та користі для 
здоров’я людини ГМО. 

В Картахенському протоколі про біобезпеку до Конвенції про біологічне 
різноманіття йдеться про те, що отримання живих змінених організмів, їх обробка, 
транспортування, використання, передача і вивільнення повинні здійснюватися таким 
чином, щоб не допустити або зменшити до мінімуму ризики для біологічного 
різноманіття, з урахуванням  ризиків для здоров’я людини.  

Враховуючи значне поширення вирощування генетично модифікованих кормових 
культур у світі постає питання щодо порядку їх застосування в Україні. Порядок 
застосування генетично модифікованих організмів, в тому числі генетично модифікованих 
джерел харчових продуктів, кормів, харчових та кормових добавок регулюється чинним 
законодавством – Законом України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів». 

Згідно з положеннями цього Закону забороняється промислове виробництво, 
введення в обіг ГМО та продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної 
реєстрації (стаття 15), а також забороняється ввезення на митну територію України ГМО, а 
також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації. 

Продовжується повномасштабне поширення незареєстрованих генетично 
модифікованих сільськогосподарських культур та продукції із вмістом ГМО, здатних до 
самовідтворення або передачі спадкових факторів, що є потенційно небезпечними для 
людського здоров’я або нешкідливість яких не підтверджена висновками наукових 
досліджень. У зв’язку з цим необхідним та актуальним є введення мораторію на 
вирощування генетично модифікованих сільськогосподарських рослин, виробництво, 
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переробку, обіг, транзит та ввезення ГМО, здатних до самовідтворення або передачі 
спадкових факторів, для цілей їх використання в харчових продуктах, харчових добавках, 
кормах та кормових добавках до моменту появи науково-обґрунтованих експертних 
висновків та затверджених методик експериз, які беззаперечно встановлять відсутність 
причинно-наслідкових зв’язків між виробництвом, випуском в обіг та можливим 
негативним впливом ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів, 
на здоров’я людини та навколишнє природне середовище. В Україні відсутні висновки 
науково-економічної експертизи щодо доцільності та потрібності використання і 
вирощування ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів. Також 
немає висновків науково-екологічної та науково-медичної експертиз щодо  безпечного  і 
корисного впливу ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів, на 
екологію, біосферу та здоров’я людини. 

Пропонується встановити термін дії мораторію на вирощування генетично 
модифікованих сільськогосподарських рослин, виробництво, переробку, обіг, транзит та 
ввезення ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів, принаймні 
на 5 років з моменту набрання чинності цим проектом Закону.  Заборона виправдана тим, 
що існує науково-методична невизначеність щодо ризику і наслідків виробництва, 
переробки та використання ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових 
факторів. 

Законопроект визначає перехідний період набрання чинності заборони на 
виробництво ГМО, здатних до самовідтворення або передачі спадкових факторів, та 
відповідальності за порушення мораторію терміном на 1 рік, щоб суб’єкти 
господарювання, які вирощують сільськогосподарські рослини із застосуванням ГМО та 
виробляють ГМО, що здатні до самовідтворення або передачі спадкових факторів, для 
цілей їх використання в харчових продуктах, харчових добавках, кормах, кормових 
добавках, могли їх позбутися шляхом експорту (остаточного вивезення)  згідно із 
положеннями митного законодавства України. 

На  Міністерство аграрної політики та продовольства України покладається 
повноваження контролю за експортом ГМО, що здатні до самовідтворення або передачі 
спадкових факторів, на період до 2018 року. 

Проектом Закону пропонується дозволити вирощувати генетично модифіковані 
сільськогосподарські рослини, переробляти, ввозити та випробовувати ГМО, що здатні до 
самовідтворення або передачі спадкових факторів, виключно для проведення наукових 
досліджень.  

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

порядку проведення фітосанітарної експертизи та приведення законів у відповідність 
з міжнародними фітосанітарними стандартами» 

Номер, дата реєстрації: 4009а від 15.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Мушак О.П., Кулініч О.І., Бриченко І.В., 

Кучер М.І., Мірошніченко І.В., Дідич В.В., Лунченко В.В. 
 
Основною метою законопроекту є приведення законодавства України у сфері 

карантину рослин у відповідність до міжнародних фітосанітарних правил, його 
гармонізації із законодавством ЄС, зниження рівня корупції та створення умов для 
ефективної роботи Держпродспоживслужби. 

Сьогодні всі фітосанітарні процедури виконуються виключно державними 
суб’єктами. Такий підхід робить національну систему фітосанітарного контролю України 
доволі негнучкою та витратною для сільгоспвиробників і експортерів продукції 
рослинного походження, із доволі високими корупційними ризиками. На це постійно 
звертають увагу в своїх зверненнях до Уряду сільгоспвиробники України та експортери 
рослинної продукції, галузеві асоціації та ряд міжнародних організацій.  
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Більш того, міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів (МСФЗ) з часу 
прийняття Закону України «Про карантин рослин» у 1993 році понад 30 разів зазнавали 
суттєвих змін. Більше того, ці та інші стандарти та міжнародні документи у сфері 
карантину рослин переглядаються принаймні кожних 5 років, тоді, як положення 
зазначеного Закону по цей час містять багато суттєвих розбіжностей з міжнародними 
правилами та внутрішніх неузгодженостей. 

Тому сьогодні перед Україною стоїть завдання – підвищення якості фітосанітарної 
експертизи та довіри у світі до виданих в Україні міжнародних фітосанітарних 
сертифікатів, подолання корупції у галузі.  

Розв’язання цих проблем, з-поміж іншого, дозволить також мінімізувати витрати і 
ризики сільгосптоваровиробників та експортерів продукції рослинного походження, 
прискорити темпи їх комерційної активності, і, таким чином, збільшити інвестиційну 
привабливість аграрного бізнесу в Україні, обсяги надходжень до бюджетів, рівень 
зайнятості сільського населення. 

Одним з кроків щодо налагодження максимально ефективного внутрішнього та 
зовнішнього фітосанітарного контролю в Україні є «демонополізація» сфери 
фітосанітарного контролю шляхом впровадження міжнародної практики щодо залучення 
приватного сектору до надання послуг із відбору зразків продукції та проведення 
фітосанітарної експертизи. Такий крок дозволить інкорпорувати фітосанітарний контроль 
в логістичні та виробничі процеси сільгоспвиробників та експортерів продукції, уникнути 
дублювання операцій (наприклад, із визначенням якості продукції) та підвищити якість 
фітосанітарної експертизи. Крім того, зменшення контактів бізнесу та держслужбовців 
значно зменшить ризик корупційних дій в сфері фітосанітарного контролю.  

Можливість залучення приватного сектору до надання послуг із фітосанітарного 
інспектування та експертизи на кордоні передбачено 7-м Міжнародним стандартом з 
фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної конвенції з захисту рослин (дотримання 
якого є однією з вимог участі у СОТ та зобов’язанням України відповідно до інших 
міжнародних договорів), а практика успішного залучення приватного сектору до 
внутрішнього фітосанітарного контролю має місце у державах-членах ЄС.  

Відповідна гармонізація законодавства України із законодавством ЄС в сфері 
фітосанітарних заходів передбачена в рамках виконання Всеохоплюючої стратегії 
імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 228 
від 24 лютого 2016 р.), а внесення передбачених цим законопроектом змін до 
законодавства є поступом вперед у процесі євроінтеграції.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

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

Номер, дата реєстрації: 4010а від 15.07.2016 
Ініціатор: Народні депутати України Кучер М.І., Мірошніченко І.В.,           

Кулініч О.І., Лунченко В.В., Лабазюк С.П., Бакуменко О.Б., Кузьменко А.І., 
Бриченко І.В., Дідич В.В., Хлань С.В., Негой Ф.Ф., Заболотний Г.М., Давиденко В.М., 
Кривенко В.В. 

Законопроект направлений на  вдосконалення правового регулювання відносин, 
пов’язаних із правом емфітевзису, з метою використання зазначеного права для 
збільшення кредитних ресурсів аграрного сектору економіки. 

Однією із основних проблем сучасного агропромислового комплексу в Україні є 
вкрай обмежений доступ аграріїв до кредитних ресурсів. Це пов’язано, насамперед із 
відсутністю ліквідних об’єктів застави, і тим, що, тривалий мораторій на відчуження 
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земельних ділянок сільськогосподарського призначення не дає змогу використовувати ці 
земельні ділянки в якості таких об’єктів. 

В результаті, в якості об’єкта застави при одержанні кредитів аграрними 
підприємствами використовуються майбутній врожай, корпоративні права, 
сільськогосподарська техніка тощо. Низька ліквідність таких об'єктів, у поєднанні з 
обмеженістю власних коштів, призводить до того, що відсотки за користування кредитами 
є завищеними. Це, у свою чергу, не дає можливості аграріям, а особливо малим та 
середнім, розвиватись. 

У той же час чинне законодавство передбачає правовий інститут, який має 
суттєвий потенціал для використання його в якості предмета застави. Мова йде про право 
користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис). На відміну від права оренди землі, може бути передано у заставу. Експертна 
оцінка вартості права емфітевзиса строком біля 33 років дорівнює оцінці права власності. 
Тому у разі широкого введення емфітевзису у господарську практику, суб’єкти 
господарювання аграрного сектору одержать потужний інструмент для кредитування. 

Проте у зв’язку з недосконалістю правового регулювання зазначене право 
використовується у господарській діяльності дуже обмежено. Відповідно до інформації, 
наданої Держгеокадастром України (лист від 26.11.2015 № ДС 4-28-0.21-15753/23-15) та 
Міністерством юстиції України (лист від 15.03.2016 № 8517/207-0-2-16/19), динаміка 
розвитку таких прав в Україні є позитивною. 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

(3 міс.) 
Кількість 
зареєстрованих 
прав емфітевзису 

412 1915 2954 7727 8138 1088 

Кількість зареєстрованих прав емфітевзису, включаючи перепродаж, 2011- 1КВ 2016 
рр. 
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Перевагами правового інституту емфітевзису у порівнянні з орендою землі є: 
- незарегульованість процедур виникнення, переходу, виконання та припинення 

права емфітевзису і можливість сторін договору визначати ці процедури у договірному 
порядку; 

- можливість вільного обороту права емфітевзису та його можливість виступати 
предметом відчуження, застави; 

- можливість використання права емфітевзису у якості правового інструменту у 
консолідації земельних ділянок, розташованих у масивах земель сільськогосподарського 
призначення. 

Сьогодні недоліками правового регулювання є: 
- невизначеність процедури звернення стягнення на право емфітевзису як 

предмета застави, 
- заборона на відчуження права емфітевзису щодо земель державної та 

комунальної власності; 
- відсутність у землекористувача (емфітевта) права передати земельну ділянку у 

тимчасове користування іншій особі (в той час, коли в орендних відносинах успішно 
застосовується право суборенди). 

Не дуже вдало визначений у Земельному кодексі також порядок реалізації права 
емфітевзису на землях державної та комунальної власності на земельних торгах. За 
аналогією з укладенням договорів оренди землі, предметом торгу є не вартість права 
користування земельною ділянкою, а ставка річної плати за користування нею. Це 
обмежує розмір коштів, які можуть надійти до бюджету за результатами аукціону. 

Поряд із вищеперерахованими факторами, які обмежують права 
землекористувача, у правовому регулюванні присутні положення, які негативно 
відображаються на правовому становищі власника земельної ділянки. Мова йде про 
відсутність встановленого на законодавчому рівні максимального строку користування 
земельною ділянкою на праві емфітевзису . Сьогодні договір емфітевзису може бути 
укладений навіть на 100 чи більше років, що перекладає значну частину відповідальності 
за виконання такого договору з власника земельної ділянки на його спадкоємців і розтягує 
вказані відносини на декілька поколінь. Такий стан справ по суті позбавляє власників 
земельних ділянок користуватись земельними ділянками протягом тривалого часу, а отже, 
- провокує подальші конфлікти між сторонами договору, і взагалі, є процесом з важко 
прогнозованими наслідками. 

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

розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» щодо 
деяких питань виробництва та відновлення сільськогосподарської техніки 
 Номер, дата реєстрації: 4024а від 15.07.2016 

Ініціатор: Народні депутати України Козаченко Л.П., Івченко В.Є, 
Мірошніченко І.В., Негой Ф.Ф., Кузьменко А.І., Кулініч О.І., Кириленко І.Г., 
Бакуменко О.Б., Бриченко І.В.  

 
Основними цілями і завданнями прийняття акту є створення законодавчої та 

нормативно-правової бази для можливості комплексного проведення модернізації на 
вітчизняних заводах машинобудування для агропромислового комплексу застарілої 
техніки, що в даний час експлуатується в господарствах АПК, із залученням,  як на 
державному, так і на регіональному рівні, програм державної підтримки забезпечення нею 
сільгосптоваровиробників.  

Це дозволить значно підвищити рівень технічного оснащення господарств і 
зменшити середнє  навантаження на 1 трактор, яке на сьогодні складає більше 105 га, в 
той час як у Канаді - 64 га, у США – менше 38, у Франції - менше 16, а у ФРН та 
Великобританії - менше 12 гектарів. 
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Крім того, з урахуванням запланованого на найближчий період збільшення обсягів 
виробництва сільгосппродукції, за оцінками науковців, у структурі парку, технічні засоби 
з потужністю двигуна до 120 кВт повинні складати 61% від загальної кількості, від 121 до 
280 кВт – майже 36%, а понад 280 кВт – близько 3%. 

Прийняття акту законодавчо врегулює поняття відновленої техніки, організація 
виробництва якої  сприятиме тому, що  у структурі парку технічні засоби з потужністю 
двигуна до 120 кВт повинні складати 61% від загальної кількості, від 121 до 280 кВт – 
майже 36%, а понад 280 кВт – близько 3%. 

В даний час, тракторобудівні підприємства вітчизняного машинобудування для 
АПК освоїли і поставили на серійне виробництво нові сучасні моделі техніки, які 
практично майже не поступаються іноземним аналогам і повністю пристосовані до наших 
погодно-кліматичних умов. 

Вони готові розпочати впровадження програм комплексної модернізації і 
відновлення застарілих машин на своїх підприємствах до рівня тих, що сьогодні серійно 
виготовляються. 

Відновлена техніка буде на 20-30% дешевшою від аналогічної нової, не 
поступаючись їй за технічними характеристиками, буде повністю конкурентоспроможною 
на ринку по відношенню до нової іноземної техніки та бувшої у використанні. 

При цьому, при умові залучення існуючих програм державної  підтримки, 
забезпечення нею сільгосптоваровиробників на державному і  регіональному рівні, 
витрати на її придбання практично не перевищуватимуть  50%  вартості аналогічних 
нових машин. 

Для виходу на технологічну потребу протягом п’яти найближчих років, з 
урахуванням динаміки вибуття тракторів, які вичерпали свій термін експлуатації, сільське 
господарство, на думку вчених, повинно щорічно закупляти не менше 30 тис. нових 
тракторів, вартість яких може складати близько 32 млрд. гривень. Успішне вирішення 
цього питання стримується двома проблемами. По-перше, низькою купівельною 
спроможністю сільгосппідприємств. А по-друге, Україна, допустивши за два десятиліття 
спад виробництва тракторів у 50 разів, не спроможна швидко вийти на необхідні обсяги їх 
конкурентоспроможного виробництва. Тож оновлення тракторного парку буде 
здійснюватись за рахунок власного виробництва та імпорту. 

В агропромисловому комплексі України працює більше 48 тис. господарств усіх 
форм власності і господарювання, з яких, за даними  Української Асоціації фермерів та 
приватних землевласників - біля 40 тис. це фермерські та приватні господарства. 

За оперативними даними НААНУ та Мінагрополітики, від загальної кількості 
техніки, що ними експлуатується, від 60-ти до 70-ти відсотків, практично відпрацювала 
амортизаційні терміни, морально і фізично застаріла та потребує заміни. 

Це переважно така техніка, як трактори, комбайни, сівалки, борони, культиватори, 
та інша, яка закуповувалась селянами ще за часів колишнього Радянського Союзу та в 90-
х і на початку 2000-х років, коли сільгосппідприємства мали можливість придбавати її за 
власні кошти та на умовах державної підтримки її закупівлі. 

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту пов’язане з необхідністю 
покращення ситуації, яка складається на сьогодні з забезпеченням господарств  
мобільними енергетичними засобами, в першу чергу тракторами, яких в господарювання 
агропромислового комплексу налічується більше 300 тис. одиниць.  

Так, трактори, які експлуатуються до 5 років, становлять 6% від їх загальної 
кількості, від 5 до 10 років – 11%, від 11 до 20 років - 57%, більше 20 років - 26%. Тобто 
81% з них, фізично і морально застаріли. 

За потужністю двигунів: трактори з потужністю двигуна менше 40 кВт становлять 
більше 6% від їх загальної кількості, від 40 до 60 кВт – майже 38%, від 60 до 100 кВт – 
більше 29%, а 100 кВт і більше – майже 27%. Левову частку становлять трактори з 
потужністю двигунів у межах 40-100 кВт. 
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Проте, скрутне фінансове становище сільськогосподарських підприємств виключає 
можливість швидкого оновлення технічного парку. 

В останні роки спостерігається нав’язування аграріям іноземної техніки бувшої у 
використанні, яка незначно дешевше нової вітчизняної, але потребує значних витрат на її 
утримання та негативно впливає на розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування.  

Для запобігання цьому сьогодні основні вітчизняні виробники тракторної та 
комбайнової техніки активно працюють над розробкою і реалізацією програм щодо 
відновлення застарілої техніки шляхом її модернізації із забезпеченням технічних та 
експлуатаційних характеристик, які відповідають вимогам сучасної нової техніки і 
обладнання аналогічних моделей.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення 
змін до розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про охорону прав на 
сорти рослин» 

Номер, дата реєстрації: 4880/П від 19.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М.  
 
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 розділу ІХ 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (реєстр. № 
4880), внесений народними депутатами України Бакуменком О.Б., 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 
 

Постанова Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення 
змін до розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про насіння і садивний 
матеріал» 

Номер, дата реєстрації: 4881/П від 19.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Заболотний Г.М.  
 
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 розділу ІХ 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (реєстр. № 
4881), внесений народними депутатами України Бакуменком О.Б., 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 статті 209 Земельного кодексу України 

(щодо встановлення додаткових напрямків використання коштів, які надходять у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва)» 

Номер, дата реєстрації: 4893-1 від 19.07.2016 
Ініціатор: Народний депутат України Сольвар Р.М.  
 
Законопроект має на меті розширення напрямів використання коштів, які 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
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виробництва, з метою забезпечення можливості місцевим радам використовувати ці 
кошти на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення, будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання доріг; будівництво, реконструкцію, капітальний 
ремонт об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, що знаходяться у комунальній 
власності. 

Статтею 209 Земельного кодексу України вичерпно визначено напрями використання 
коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва. Цільовий характер зазначених коштів зумовлює їх 
використання виключно на обмежене коло означених заходів, зокрема, на освоєння земель 
для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, 
охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Зважаючи 
на це, значна частина цих коштів залишається невикористаною і накопичується на 
рахунках місцевих рад. 

Нагальною проблемою для багатьох українців є неналежний стан закладів освіти і 
медицини у їх населених пунктах. Забезпечення можливості місцевим радам 
використовуючи накопичені кошти на розвиток свого регіону дозволить у майбутньому 
вирішити вищезазначену проблему за рахунок додаткового фінансування на підвищення 
якості освіти і медицини.  

Внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України зумовлене потребою 
врегулювання проблеми нераціонального використання коштів органами місцевого 
самоврядування, а саме розміщення значних фінансових ресурсів головами відповідних 
рад на депозитах у комерційних банках та подальше непрозоре вільне використання 
нарахованих відсотків. Причиною зловживань органів місцевого самоврядування є 
наявність в бюджетах достатньої кількості територіальних громад коштів, що надійшли в 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, 
але у зв’язку з відсутністю необхідності фінансування визначених кодексом витрат, не 
використовуються для інших суспільно корисних цілей. 

Згідно з офіційними даними, по всій території України залишок коштів, які 
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва наростаючим підсумком на кінець звітного періоду (починаючи з 1998 року) 
становив: на кінець 2013 року 564 030,70 тис. грн., на початок 2014 року – 529 242, 00 тис. 
грн., на кінець 2015 року –  595 053, 34 тис. грн. При цьому, у 2013 році використано 
102 765, 20 тис. грн., у 2014 році – 61 609, 62 тис. грн., у 2015 році – 61 612, 80 тис. грн. В 
результаті за 2013 рік сума невикористаних коштів становила 461 265, 50 тис. грн., за 2014 
рік – 521 934, 88 тис. грн., за 2015 рік – 533 440, 54 тис. грн. 

Так, наприклад, у Київській області залишок невикористаних коштів за 2015 рік 
становив 181 287, 30 тис. грн., в Івано-Франківській – 6 960,80 тис. грн., у Львівській –  
14 486, 70 тис. грн., у Тернопільській –1 410, 20 тис. грн., у Хмельницькій  – 16 435, 80 
тис. грн. 

Враховуючи вищезазначене, варто скасувати обмеження щодо цільового 
використання зазначених грошових ресурсів, розширити виключний перелік напрямів 
використання акумульованих на рахунках місцевих рад коштів. Зокрема, спрямувавши їх 
на фінансування експлуатації дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, 
що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами), а також 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітального та поточного 
ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних 
доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), будівництво, 
реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури, що 
знаходяться у комунальній власності. 

Для того, щоб кошти використовувались виключно на вищезазначені цілі, 
пропонується зобов’язати органи місцевого самоврядування приймати рішення за 
наявності погодження про відсутність необхідності фінансування освоєння земель для 
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сільськогосподарських та лісогосподарських потреб та інших цілей, визначених частиною  
2 статті 209 Земельного кодексу України. Наданням відповідного погодження 
уповноважуються обласні державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки 
Крим, або центральний органом  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в залежності 
від рівня місцевого бюджету.  

 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
01.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного 
управління у сфері сільського господарства" 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи 
державного управління у сфері сільського господарства" (далі – проект Закону) 
Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію. 

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики 
(www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 

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 адресою: 

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

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

 
Проект Закону розроблено з метою визначення в законодавчих актах функцій і 

повноважень центральних органів виконавчої влади, відповідно до змін у системі органів 
виконавчої влади, які проведені Кабінетом Міністрів України у межах його 
конституційних повноважень шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів 
(постанова № 442). 

 Проект Закону України розроблено Міністерством аграрної політики та 
продовольства України відповідно до пункту 1 § 32 Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 
950, з метою передачі функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
01.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Режимів рибальства у 
2016 році" 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Режимів рибальства у 
2016 році" Мінагрополітики робить оголошення про його публікацію. 
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Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України:www.minagro.gov.ua та Державного агентства рибного господарства 
України: www.darg.gov.ua. 

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

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

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

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

Відповідальний виконавець: Плічко Василь Федорович, тел. 484-63-55. 
 
Метою розроблення проекту наказу є приведення у відповідність Режимів 

рибальства у 2016 році для раціонального впровадження організації промислу в Азово-
Чорноморському басейні, дніпровських водосховищах та внутрішніх водоймах, до 
законодавства України, забезпечення організації промислу а також здійснення 
відповідного державного контролю (нагляду) природоохоронними органами за 
вилученням ресурсу загальнодержавного значення (водних біоресурсів) користувачами 
різних форм власності. 

Шляхом досягнення вказаної мети є затвердження наказу Мінагрополітики "Про 
внесення змін до Режимів рибальства у 2016 році". 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
внесення змін до Режимів рибальства у 2016 році" розроблено відповідно до статей 8 та 31 
Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів", підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
листопада 2015 року № 1119, пункту 26 Порядку здійснення спеціального використання 
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), 
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні 
та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року № 992. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
04.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення зміни до пункту 20 переліку певних дій щодо провадження 
господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть 
провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 
господарювання вимогам законодавства" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 20 переліку певних дій щодо 
провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть 
провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 
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господарювання вимогам законодавства" (далі – проект постанои) Мінагрополітики 
робить оголошення про його публікацію. 

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

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

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

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

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

Відповідальний виконавець: Голуб Кирило Едуардович, заступник начальника 
Юридичного відділу Держрибагентства, тел. 486-63-85. 

   
 Проект постанови розроблено з метою удосконалення механізмів спеціального 

використання об'єктів тваринного світу та оптимізації дозвільних процедур шляхом 
переведення їх в тому числі і на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип 
провадження господарської діяльності. 

Проект постанови розроблено відповідно до Законів України "Про тваринний світ", 
"Про рибне господарство, промислове рибальства та охорону водних біоресурсів", "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за власною ініціативою Державного 
агентства рибного господарства України. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 
05.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження 
рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва 
та розсадництва" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підтвердження 
рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та 
розсадництва" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства 
України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу розроблено на виконання Закону України від 08 грудня  2015 року 
№ 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства 
України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та 
міжнародними нормами і стандартами". 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з 
аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ "Регуляторна політика"). 
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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, 
е-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: inform@dkrp.gov.ua. 
Метою проекту наказу є затвердження порядку підтвердження підприємствами, 

установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності для 
здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, вимог 
щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до 
фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи 
управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та 
порядку їх подання. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки 
відповідності у сфері насінництва та розсадництва" (далі – проект наказу) розроблено на 
виконання пункту 3 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 
грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами". 

 http://minagro.gov.ua/ 
 
06.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" (далі – проект 
постанови), Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 

Метою розроблення проекту постанови є удосконалення чинного Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам, що у свою чергу дасть можливість ефективніше здійснювати 
використання та контроль державної підтримки фермерам. 

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

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та електронній 
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими 
адресами: 
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. 
Київ, 01001, е-mail: diana.korotkevych@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець 
Короткевич Діана Володимирівна, тел. (044) 278-56-10. 

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

 
Основною метою прийняття проекту постанови є удосконалення механізму 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки 
фермерським господарствам, що, у свою чергу, дасть можливість ефективніше 
здійснювати державну підтримку фермерських господарств, спрямовану на розвиток 
аграрного сектору економіки. 

Проектом постанови пропонується удосконалити механізм використання коштів, 
спрямований на фінансову підтримку фермерських господарств – переможців конкурсу. 

Запропоновані зміни є результатом рекомендацій Рахункової палати України за 
підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих 
на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 
року, а також у зв’язку з прийняттям Закону України від 31 березня 2016 р. № 1067 "Про 
внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство" щодо стимулювання 
створення та діяльності сімейних фермерських господарств". 

Зокрема, у проекті постанови уточнюється склад розпорядників бюджетних 
коштів, перелік документів, що подається претендентом на конкурсний відбір, 
збільшується гранична сума фінансової підтримки, визначаються пріоритетні напрямки, за 
якими надається перевага при визначенні переможців конкурсу. 

Необхідність збільшення розміру державної підтримки зумовлена декількома 
чинниками. 

По-перше, поступова девальвація національної валюти призводить до збільшення 
витрат сільгосптоваровиробників на основні засоби виробництва, а також здешевлення 
виробленої сільськогосподарської продукції, її знецінення на аграрному ринку. 

По-друге, на сьогодні лише близько 2 відсотків фермерських господарств 
займаються вирощуванням та розведення великої рогатої худоби. Враховуючи 
актуальність та пріоритетність цієї галузі для всієї країни, вкрай необхідно підтримати цей 
напрямок шляхом збільшення розміру фінансової підтримки. 

Це надасть можливість фермерам збільшувати поголів’я тварин, обладнувати 
ферми сучасним та якісним устаткуванням, закуповувати кращі корми, відповідно 
збільшувати якість продукції та наближати її до норм та стандартів Європейського Союзу. 

За даними Державної служби статистики, станом на 1 листопада 2015 року 
кількість діючих фермерських господарств становила 38850 одиниць. Із загальної 
кількості 31637 фермерських господарств, або 81 %, мають в обробітку земельні ділянки 
площею до 500 гектарів. 

Практика свідчить, що комерційні фінансові установи не надають кредити 
фермерським господарствам із земельним банком меншим ніж 500 гектарів. Тому 
пропонується при визначенні переможців конкурсу надавати перевагу саме малим та 
середнім фермерським господарствам. 

Крім того, з метою більш ефективного та прозорого проведення конкурсу для 
фермерських господарств – претендентів проектом постанови пропонується вдосконалити 
умови проведення конкурсу комісією з питань надання фінансової підтримки та 
регіональними комісіями. 

http://minagro.gov.ua/ 
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13.07.2016  
Повідомленняпро оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку видачі підтвердження на ввезення на 
територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу 
сортів рослин, не включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, та/або Переліку сортів рослин Організації економічного 
співробітництва та розвитку" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі підтвердження на ввезення на 
територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів 
рослин, не включених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні, та/або Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та 
розвитку" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та продовольства 
України робить оголошення про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 
08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами". 

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

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

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

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

затвердження Порядку видачі підтвердження на ввезення на територію України та 
вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або Переліку 
сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку" (далі – проект 
постанови) є затвердження процедури ввезення на територію України зразків насіння і 
садивного матеріалу сортів рослин для селекційних дослідних і експонування. Зазначеним 
проектом постанови буде встановлено Порядок видачі або відмови у видачі підтвердження 
для ввезення насіння, переоформлення, видача дубліката та анулювання підтвердження. 

Проект постанови розроблено на виконання статті 20 Закону України "Про насіння 
і садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
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20.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження 
підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері 
охорони прав на сорти рослин" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку уповноваження 
підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони 
прав на сорти рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами", яким, зокрема, 
внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", а також на виконання 
положень закону "Про наукову та науково-технічну експертизу". Прийняття даного наказу 
забезпечить виконання вимог законодавства в сфері охорони прав на сорти в частині 
уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання певних повноважень в 
сфері охорони прав на сорти рослин. 

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 прийняття проекту наказу є надання можливості повною мірою 

забезпечити дотримання належних умов для здійснення певних повноважень у сфері 
охорони прав на сорти рослин; встановлення вимог до підприємств, установ, організацій, 
які здійснюватимуть від імені Компетентного органу певні функції (повноваження) у 
сфері охорони прав на сорти рослин, а також забезпечення прозорості процедури 
проведення уповноваження. 

Проект наказу розроблений на виконання прикінцевих і перехідних положень 
Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з міжнародними нормами і стандартами" та "Про наукову та науково-
технічну експертизу". Реалізація проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок та 
критерії уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих 
повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин. 

http://minagro.gov.ua/ 
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20.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо 
забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції щодо 
забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (далі – проект 
наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 

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

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 прийняття проекту наказу є затвердження Інструкції щодо забезпечення 

дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, що врегулює процедуру надання 
дослідних зразків сортів рослин, які є  об’єктом заявки, для цілей експертизи. 

Проект наказу розроблено на виконання вимог Закону України "Про охорону прав 
на сорти рослин", постанови Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади" від 10 вересня 2014 року № 442 та Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
27.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або 
садивний матеріал" 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал" (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Проект постанови розроблено на виконання статей 121, 125 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал", Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 
грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами". 

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

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

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

сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та внесення відомостей до нього. 
Реєстр створюється і ведеться з метою: 
здійснення обліку, накопичення, оброблення, зберігання та надання інформації про 

видані органом з оцінки відповідності, а також скасовані Мінагрополітики сертифікати на 
насіння та на садивний матеріал; 

забезпечення доступу до інформації про видані органом з оцінки відповідності, а 
також скасовані Мінагрополітики сертифікати на насіння та на садивний матеріал. 

Проект постанови розроблено на виконання статей 121, 125 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал", Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 08 
грудня 2015 р. № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами" з метою установлення єдиних 
вимог до формування, ведення та змісту Реєстру.  

http://minagro.gov.ua/ 
 
28.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження 
розташування насіннєвих посівів" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку узгодження 
розташування насіннєвих посівів" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики 
та продовольства України робить оголошення про його публікацію. 
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Проект наказу розроблений на виконання частини другої статті 13 Закону України 
"Про насіння і садивний матеріал". 

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

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

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

розташування насіннєвих посівів. 
Відповідно до статті 13 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" суб’єкти 

насінництва та розсадництва мають право: 
на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, 

гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими 
товаровиробниками; 

вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів 
перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на 
перевагу при розташуванні насіннєвих посівів. 

Разом з тим, із прийняттям зазначеного наказу буде визнаний таким, що втратив 
чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 березня 
2013 року № 220 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих 
посівів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 
587/23119. 

Проект наказу розроблений на виконання вимог частини другої статті 13 Закону 
України "Про насіння і садивний матеріал". 

http://minagro.gov.ua/ 
 
28.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення 
кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підвищення 
кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)" (далі – проект наказу) 
Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його 
публікацію. 

Проект наказу розроблений на виконання частини сьомої статті 182 Закону України 
"Про насіння і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України  від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів 
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України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" (далі – проект 
наказу). 

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

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
 
Метою та завданням проекту наказу є затвердження: 
Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із 

сертифікації (агронома-інспектора); 
форми заяви на складання кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації 

(агронома-інспектора); 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту"  
розроблений на виконання вимог статті 182 Закону України "Про насіння і садивний 
матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 08 грудня 
2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами".  

http://minagro.gov.ua/ 
 
28.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підготовки та 
проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) 
та форми заяви на складання такого іспиту" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку підготовки та 
проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та 
форми заяви на складання такого іспиту" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної 
політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію. 

Проект наказу розроблено на виконання вимог статті 182 Закону України "Про 
насіння і садивний матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України 
щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами". 
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Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, 
розділ "Регуляторна політика"). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01011, 
Е-mail: oleksandr.viktoruk@minagro.gov.ua, Вікторук Олександр Михайлович, 
тел./факс: 279-27-04. 
Державна регуляторна служба України, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
Е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
  
Метою та завданням проекту наказу є затвердження: 
Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із 

сертифікації (агронома-інспектора); 
форми заяви на складання кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації 

(агронома-інспектора); 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із 
сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту"  
розроблений на виконання вимог статті 182 Закону України "Про насіння і садивний 
матеріал" та розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 08 грудня 
2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами".  

http://minagro.gov.ua/ 
 
29.07.2016  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про 
експертизу назв сортів рослин" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Положення про 
експертизу назв сортів рослин" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 

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

України "Про внесення змін до Положення про експертизу назв сортів рослин" (далі -
 проект наказу) є виконання Закону "Про охорону прав на сорти рослин", що забезпечить 
виконання завдань з кваліфікаційної експертизи сортів рослин та гармонізує процедуру 
експертизи назви сорту рослин в Україні до вимог міжнародних та європейських 
стандартів. 

Проект наказу розроблено на виконання Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України від 08 грудня 2015 року № 864-VIII "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами" яким, зокрема, 
внесено зміни в Закон України "Про охорону прав на сорти рослин". Реалізація проекту 
наказу забезпечить гармонізацію процедури експертизи назви сорту відповідно до 
міжнародних та європейських вимог. 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
27.07.2016 В Україні намолочено майже 25 млн. тонн зерна - Мінагропрод 
В Україні з площі 6,715 млн. га, що становить 69% від плану, до 26 липня 

намолочено 24,789 млн. тонн ранніх зернових і зернобобових. Середня врожайність 
становить 36,9 ц / га.  

Відзначимо, що до аналогічної дати роком раніше з площі 7,031 млн. га було 
зібрано 23,658 млн. тонн зерна при середній врожайності 33,6 ц/га. 

Зокрема, пшениця зібрана з площі 4,196 млн. га (68%). При врожайності 39,6 ц/га 
намолочено 16,605 млн. тонн зернової. 

Ячмінь обмолочено на 2,254 тис. га (78%). До звітної дати зібрано 7,386 млн. тонн 
зернової, врожайність - 32,8 ц / га. 

Жито прибрана на 35 тис. га (24%). При середній врожайності 23,9 ц/га намолочено 
83 тис. тонн зернової. Овес обмолочено на 17 тис. га (8%), при урожайності 23,3 ц/га 
валовий збір склав 40 тис. тонн. 

Також намолочено 674 тис. тонн гороху при врожайності 31,7 ц/га. Обмолочено 
213 тис. га (89%) зернобобових. 

Крім того, з площі 368 тис. га (81%) при середній врожайності 26,1 ц/га зібрано 962 
тис. тонн озимого ріпаку. 

АПК-Інформ 
 
21.07.2016 У ВР України зареєстрований законопроект щодо вдосконалення 

оподаткування в АПК 
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект №4027а «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення деяких положень, що 
стосуються оподаткування в агропромисловому комплексі». 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується суми податку на 
доходи, нараховані юридичною особою або його відокремленим підрозділом на користь 
фізичних осіб за здану ними в оренду нерухомість, перераховувалися до відповідного 
бюджету за місцезнаходженням такої нерухомості. 

«Наприклад, якщо певне агропідприємство орендує землю у фізичної особи, то 
логічно, щоб податок з таких доходів такої особи залишався в місцевих бюджетах, а не 
йшов туди, де зареєстровано це агропідприємство. Адже великі агропідприємства мають 
юридичні адреси в столиці, в обласних центрах, а землю орендують в селах. Чому податок 
на доходи з зданої в оренду десь на Полтавщині землі повинен сплачуватися в Києві?»- 
Повідомив на сторінці в Facebook співавтор законопроекту депутат ВР Олег Кулініч. 

АПК-Інформ 
 
19.07.2016 У ВР зареєстрували законопроект, що пропонує заборонити ГМО до 

2023 року 
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 4968 від 13.07.2016, 

яким запропоновано внести зміни до Закону України "Про державну систему безпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів". 

Так, законопроектом пропонується до 1 січня 2023 року заборонити промислове 
виробництво, переробку і введення в обіг, вирощування сільськогосподарських рослин із 
застосуванням ГМО і ввезення на митну територію ГМО. 

Відзначається, що вступ в силу мораторію відкладається на 1 рік, оскільки цей час 
відводиться на експорт генетично модифікованих сільськогосподарських рослин і ГМО. 

Крім того, законопроектом встановлюється адміністративна відповідальність за 
порушення встановлених законодавством вимог щодо заборони на вирощування 
генетично модифікованих сільськогосподарських рослин, промислового виробництва, 
введення в обіг, ввезення на митну територію України ГМО - штраф від 40 до 90 тисяч 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і анулювання ліцензії на здійснення 
господарської діяльності терміном на 5 років. А за порушення вимог щодо експорту 
продукції з застосуванням ГМО передбачений штраф від 50 до 100 тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

"Основною вимогою законопроекту є зобов'язати акредитовані лабораторії 
провести експертизи з економічної доцільності, екологічної, біологічної, генетичної 
безпеки і користі для здоров'я людини ГМО до 2023 року. Якщо висновки наукових 
експертиз обгрунтовано підтвердять безпечність впливу ГМО і спростують негативний 
вплив ГМО на живі організми і навколишнє природне середу, дія мораторію буде 
зупинена ", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. 

"Деловая столица" 
 
14.07.2016 Мінагропрод України підписав програму про співпрацю з FAO 
Представники Міністерства аграрної політики та продовольства України уклали з 

Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO) рамкову програму 
співпраці для України.  

Відзначається, що угода буде діяти в 2016-2019 рр. Програма співпраці охоплює 
кілька пріоритетних напрямків для розвитку сільського господарства та сільських 
територій України: розвиток бізнес-клімату, відкриття міжнародних ринків, земельна 
реформа, продовольча безпека, розвиток виробництва органічної продукції малими і 
середніми фермерами. 

«Проекти FAO вже зробили вагомий внесок у формування політики розвитку 
сільського господарства та сільських територій України. Такі проекти сприяють 
удосконаленню системи якості та безпеки харчової продукції відповідно до стандартів 
ЄС», - заявив глава Мінагропроду Тарас Кутовий. 

У свою чергу, заступник регіонального представника FAO в Європі і Центральній 
Азії Раймунд Єлє зазначив, що Україна має високий потенціал для виробництва 
агропродукції з більшою доданою вартістю. «Адаптація законодавства з міжнародними та 
європейськими нормами буде грати ключову роль в контексті доступу української 
продукції на міжнародні ринки», - резюмував Р.Єлє. 

АПК-Інформ 
 
13.07.2016 Мінагрополітики і учасники зернового ринку підписали 

Меморандум про взаєморозуміння 
Міністерство аграрної політики і продовольства України та учасники зернового 

ринку у вівторок, 12 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння між 
міністерством і суб'єктами господарювання - експортерами зерна в 2016/2017 
маркетинговому році. 

Мета підписання меморандуму - стабілізація ринку зерна в країні, забезпечення 
прогнозованого режиму експорту зерна на 2016/2017 маркетинговий рік. 

Документ містить механізм взаємодії учасників ринку зерна, обміну інформацією, 
здійснення моніторингу. 

"У меморандумі не вказано жодних цифр. Значимість цієї події - це те, що всі 
учасники ринку прийняли позицію, що експортна діяльність буде обговорюватися з 
міністерством в контексті тих прогнозів і тих реальних показників щодо врожаю, які ми 
будемо мати", - сказав міністр Тарас Кутовий в ході підписання. 

За словами очільника Мінагрополітики, така позиція дуже важлива, так як всі 
експортери - незалежні суб'єкти господарювання та можуть здійснювати діяльність на свій 
розсуд. Але такий підхід містить ризики, які в разі наявності проблемних експортних 
позицій можуть привести до вимушених різких кроків і негативно відбитися на бізнесі. 

"Прогнози даватимемо на перших значущих і зрозумілих етапах по збору врожаю. 
За попередньою оцінкою посівів загрози на внутрішньому ринку немає, українці будуть з 
хлібом", - додав міністр. 
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Документ з боку зернового ринку підписали представники американської торгової 
палати, Української зернової асоціації, Української аграрної конфедерації, Європейської 
бізнес-асоціації, асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", міжнародної асоціації 
торгівлі зерном і кормами, Асоціації фермерів і приватних землевласників, Аграрного 
союзу України, громадської організації "Борошномели України". 

ПроАгро 
 
12.07.2016 В Україні хочуть ввести мінімальне соціальне податкове 

зобов'язання з одного гектара землі 
Всеукраїнська аграрна рада ініціює введення в Україні так званого мінімального 

соціального податкового зобов'язання з одного гектара землі. 
Як пояснюють у Всеукраїнській аграрній раді, цю плату повинні вносити в бюджет 

всі власники угідь, як, наприклад, платять ЄСВ або ПДФО. 
"Справа в тому, що зараз податкове навантаження тваринницьких господарств в 

перерахунку на гектар становить 1-2,5 тис. грн. А у приватників, які за готівку здають 
свою землю в оренду - близько 30 грн./га. У великих агрохолдингів, які займаються 
рослинництвом - 300 грн./га", - повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради 
Михайло Соколов. 

Експерти вважають, що вирівнювання податкового навантаження створить для 
тваринників більш конкурентні умови в боротьбі за землю. 

"Ми підрахували, що якби ми замість виробництва молока на наших 2,1 тис. га 
(вирощування кормів для корів) зайнялися б вирощуванням не самою прибутковою зараз 
кукурудзи, то заробили б значно більше", - пояснює генеральний директор "Євраліс 
Семенс Україна" Володимир Яковчук. 

Як зазначає Михайло Соколов, мінімальна плата за гектар буде стимулювати 
виробляти агропродукцію з більшою доданою вартістю і допоможе наповнити бюджет. 

"Цей захід, за нашими розрахунками, може принести до бюджету близько 5 млрд. 
грн. щорічно", - говорить він. 

Відзначається, що за рахунок цих додаткових доходів пропонується надати 
підтримку виробникам тваринницької продукції або зберігши спецрежим ПДВ, або 
знизивши його ставку. Це дозволить не допустити стрибка цін на продукцію тваринництва 
після 1 січня 2017 року, коли аграрії втратять свої пільги. 

УБР 
 
12.07.2016 Депутати ВР України пропонують перерозподілити функції 

Держсільгоспінспекції - законопроект 
Депутати Верховної Ради України пропонують передати Міністерству внутрішніх 

справ функції ліквідованої Державної сільськогосподарської інспекції по реєстрації 
сільгосптехніки та видачі прав на управління нею, а також передати ряд функцій інших 
ліквідованих органів Державній службі з питань безпеки харчових продуктів і захисту 
споживачів. Відповідний законопроект №4922 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері 
сільського господарства» зареєстрований в парламенті. 

Законопроект пропонує, зокрема, передати Держспоживслужбі функції 
Держсільгоспінспекції, передбачені законом про зерно, а також частина контрольних 
функцій, які в даний час виконує Міністерство аграрної політики і продовольства, функції 
державного ветеринарного контролю, безпеки і захисту тварин, функції щодо 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, функції щодо 
захисту прав споживача, з контролю за безпекою та якістю продуктів, а також по 
контролю за оборотом агрохімікатів і ГМО. 

АПК-Інформ 
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06.07.2016 Уряд України продовжив продуктове ембарго проти Росії до 2018 
року 

Кабінет Міністрів України продовжив у відповідь продуктове ембарго на російські 
товари до 31 грудня 2017 року у зв'язку з новими обмеженнями з боку Росії. 

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийнято 6 липня на засіданні 
Кабміну. 

"Вноситься проект постанови, яким пропонується продовжити до 31 грудня 2017 
року включно дії заборони поставки на митну територію України товарів, що походять з 
Росії, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 року. Відповідний 
проект постанови виноситься на розгляд у зв'язку з необхідністю забезпечення 
національної безпеки України у відповідь на введення Російською Федерацією торгових 
заборон і обмежень щодо України", - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів. 

При цьому він повідомив, що прийнята постанова є частиною заходів України на 
указ президента РФ від 1 липня 2016 року про введення торгових обмежень до 31 грудня 
2017 року, а решта можливих заходів будуть розглянуті Радою національної безпеки і 
оборони найближчим часом. 

УНІАН 
 
06.07.2016 Аграрний комітет ВР підтримав скасування квотування 

виробництва цукру 
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин схвалив 

урядовий законопроект № 4532 "Про визнання такими, що втратили чинність деяких 
законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації цукру". 

Згідно з документом, скасовується квота "А", яка регулювала максимальний обсяг 
поставки заводами цукру на внутрішній ринок і мінімальні ціни, нижче яких продавати 
цукор заборонено. Ціни щорічно встановлювало Мінагрополітики, а квоту розподіляла 
Асоціація "Укрцукор". 

Комітет також відкинув законопроект № 4532-1 "Про внесення змін до Закону 
України" Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", внесений 
народними депутатами. Згідно із законопроектом пропонувалося скасувати тільки 
мінімальні ціни, а квоту А залишити. 

"Скасування квоти А на даному етапі не підтримується більшістю виробників, 
оскільки це може призвести до негативних наслідків на практиці: перевиробництва цукру, 
стрімкому падінню цін на нього і закриття значної кількості цукрових заводів. До того ж, 
у зв'язку зі специфікою цукрової галузі, не можна виключати використання скасування 
квоти з метою умисного витіснення ряду виробників", - йдеться в пояснювальній записці 
до законопроекту. 

ПроАгро 
 
04.07.2016 В Україні встановлено єдиний механізм формування вартості 

послуг з ідентифікації і реєстрації сільгосптварин 
Кабінет Міністрів України встановив режим цінового регулювання вартості послуг 

з ідентифікації і реєстрації сільгосптварин відповідно до норм Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства України». Відповідну постанову КМУ №392 
від 24.06.16 опубліковано на сайті уряду. 

У Держспоживслужбі України нагадали, що раніше формування вартості послуг з 
ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин здійснювалося суб'єктом їх 
надання самостійно за принципом обліку виробничої собівартості і показника 
рентабельності, тобто по непрозорому механізму формування ціни. 

Зазначеною постановою уряд встановив єдиний механізм формування вартості 
послуг з ідентифікації і реєстрації тварин на рівні держави, що надаються юридичним і 
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фізичним особам - власникам тварин. Розрахунок цін на відповідні послуги здійснюватиме 
Держспоживслужба. 

«Прийняття постанови дозволить оперативно і ефективно здійснювати контроль за 
правильністю формування цін на послуги з ідентифікації і реєстрації тварин і уникнути 
довільного та необгрунтованого зростання їх вартості», - йдеться в повідомленні. 

АПК-Інформ 
 
02.07.2016 У 2015/16 МР Україна експортувала рекордну кількість зерна - 39 

млн. тонн 
З початку 2015/2016 маркетингового року і станом на 29 червня Україна 

експортувала рекордну кількість зерна - 39 млн. тонн. 
Про це розповів президент Української зернової асоціації Володимир Клименко. 
"Експортні дані за рік дуже успішні, станом на 29 червня вже було 39 млн. тонн, 

тобто рекорд побитий", - сказав він. 
Разом з тим, за словами президента УЗА, точні підсумкові дані експорту зерна 

будуть відомі ближче до 8 липня. 
Нагадаємо, за підсумками 2014/2015 маркетингового року експорт зерна з України 

склав 34,6 млн. тонн. 
«Сегодня» 

 
02.07.2016 Кабмін затвердив прогнозні показники розвитку економіки України 

на 2017-2019 роки 
Кабінет Міністрів України затвердив подані Міністерством економічного розвитку 

і торгівлі показники розвитку економіки країни на 2017-2019 рр., які передбачають 
зростання ВВП на рівні 3% в рік, зростання промислового виробництва на рівні 3%, а 
також підвищення реальної заробітної плати і соціальних стандартів. Відповідне рішення 
було прийнято в ході засідання уряду 1 липня. 

Коментуючи дане рішення, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 
запропонував відштовхуватися не від цифрових показників, а від реального стану справ в 
економіці. 

«З моєї точки зору, зростання може бути значно більше. Потенціал країни значний. 
Прозора приватизація, дерегуляція, розвиток міжнародних ринків, поглиблення переробки 
дадуть великий ріст ... Нам потрібне зростання не в 2-3%, а в 7% », - зазначив він. 

АПК-Інфо 
 


