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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

від 8 грудня 2015 р. № 859-VIII 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною" щодо узгодження його положень у сфері поводження з 
продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами 

законодавства ЄС 
 

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

України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання 
людиною" щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами 
тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства 
ЄС (реєстр. № 2150а), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П., 
Бакуменком О.Б., Івченком В.Є., Кулінічем О.І. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА  

8 грудня 2015 р. № 860-VIII 
 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться 

гідротехнічна меліорація 
 

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

законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна 
меліорація (реєстр. № 2920), поданий народними депутатами України Гордєєвим А.А., 
Хланем С.В., Мірошніченком І.В., Співаковським О.В., Чекітою Г.Л., Бриченком І.В., 
Вадатурським А.О., Кремінем Т.Д., Івченком В.Є., Лівіком О.П., Заболотним Г.М. 

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

 http://zakon.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

8 грудня 2015 р № 861-VIII  
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі 
земельних ділянок, власники яких померли 

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

кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, 
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власники яких померли (реєстр. № 3006), поданий народними депутатами України 
Кулінічем О.І., Кутовим Т.В., Мушаком О.П., Бакуменком О.Б., Івченком В.Є., Кучером 
М.І. та іншими народними депутатами 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 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

8 грудня 2015 р № 866-VIII  
Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про 
внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних 

торгів 
 
Верховна Рада України постановляє : 
Проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

проведення земельних торгів (реєстр. № 2279), поданий народним депутатом України 
Кучером М.І. та іншими народними депутатами України, повернути Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин для доопрацювання та 
внесення на повторне друге читання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

 від 2 грудня 2015 р. № 1003  
Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 

2015/16 маркетинговому періоді 
 

Відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України “Про державну 
підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів 
України постановляє :  

Затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2015/16 
маркетинговому періоді згідно з додатком. 

ОБСЯГИ  
формування державного інтервенційного фонду у 2015/16 маркетинговому 

періоді 

Об’єкти державного цінового регулювання Обсяги формування (мінімальні), тис. тонн

Жито озиме 80 

Гречка 33 

Цукор-пісок (буряковий) 85,1 

http://www.kmu.gov.ua/ 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 1 грудня 2015  року № 458 
Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості 

об’єктів 
Відповідно до пункту 15 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, та пункту 8 Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом 
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Н А К А З У Ю : 

 
1. Затвердити такі, що додаються* 
1) Положення про комісію з питань здійснення нарахування та виплати 

часткового відшкодування вартості об’єктів; 
2) форму журналу обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для 

нарахування часткового відшкодування вартості об’єктів; 
3) форму заявки на розгляд документів суб’єктів господарювання для отримання 

часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних 
підприємств; 

4) форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове 
відшкодування вартості об’єктів; 

5) форму звіту про фактичне використання коштів, виділених для часткового 
відшкодування вартості об’єктів; 

6) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі 
скотарства, вартість якого частково відшкодована; 

7) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі 
свинарства, вартість якого частково відшкодована; 

8) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність 
м’ясопереробного підприємства, вартість якого частково відшкодована. 

2. Структурним підрозділам агропромислового розвитку обласних державних 
адміністрацій утворити комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового 
відшкодування вартості об’єктів. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: 

від 03 жовтня 2012 року № 597 «Про затвердження форм документів та надання 
інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва 
та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва 
комбікормів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 
1745/22057; 

від 08 жовтня 2012 року № 607 "Про затвердження Положення про комісію 
Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості 
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з 
виробництва комбікормів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 
2012 року за № 1774/22086; 

від 08 жовтня 2012 року № 608 "Про затвердження Положення про конкурсну 
комісію з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів 
господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів", 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2012 року за № 1775/22087. 
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4. Департаменту тваринництва у встановленому законодавством порядку подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

Краснопольського Я.В. 
________________ 
* повний текст документу дивіться на саті Міністерства 

http://www.minagro.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
НАКАЗ 

від 1 грудня 2015  року № 459 
Про здійснення нарахування та виплати часткового відшкодування вартості 

тварин 
Відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884, пункту 
8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 
500, Н А К А З У Ю : 

 
1. Затвердити такі, що додаються* 
1) Положення про комісію з питань здійснення нарахування та виплати 

часткового відшкодування вартості тварин; 
2) форму Журналу обліку суб’єктів господарювання, які подали документи для 

нарахування часткового відшкодування вартості тварин; 
3) форму Заявки на розгляд документів для отримання часткового відшкодування 

вартості тварин; 
4) форму Реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове 

відшкодування вартості тварин; 
5) форму Звіту про фактичне використання коштів, виділених для часткового 

відшкодування вартості тварин. 
2. Структурним підрозділам агропромислового розвитку обласних державних 

адміністрацій утворити комісії з питань здійснення нарахування та виплати часткового 
відшкодування вартості тварин. 

3. Департаменту тваринництва в установленому законодавством порядку подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

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

Краснопольського Я.В. 
________________ 
* повний текст документу дивіться на саті Міністерства 

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

ідентифікації та реєстрації тварин» 
Номер, дата реєстрації: 3565 від 01.12.2015 
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П. 
 
Метою розробки проекту Закону є зменшення видатків державного бюджету 

шляхом виключення з положень законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» та «Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин» норми щодо фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин. 

Проект Закону розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України 
Яценюка А.П. від 04 серпня 2015 року № 30478/4/1-15 з метою виключення з положень 
законів України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» та “Про внесення змін до 
Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» норм щодо фінансування 
системи ідентифікації та реєстрації тварин, що зменшить видатки державного бюджету, 
розмір яких на сьогодні неможливо обрахувати. Розрахунок потреби у коштах на 
фінансування вказаної системи неможливий у зв’язку з відсутністю законодавчого 
визначення терміну «система ідентифікації та реєстрації тварин» та самого переліку 
потреб для її функціонування. 

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

Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» щодо приведення норм до вимог Митного кодексу» 

Номер, дата реєстрації: 3167/П від 3.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
Відхилити проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо 
приведення норм до вимог Митного кодексу (реєстр. № 3167), внесений народним 
депутатом України Козаком Т.Р. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про направлення на повторне друге читання  проекту  Закону 

про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних 
торгів» 

Номер, дата реєстрації: 2279/П1 від 8.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 

проведення земельних торгів (реєстр. № 2279), поданий народним депутатом України 
Кучером М.І. та іншими народними депутатами України, повернути Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин для доопрацювання та 
внесення на повторне друге читання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності на територіях 
об’єднаних територіальних громад та врегулювання інших земельних відносин» 

Номер, дата реєстрації: 3510-1 від 8.12.2015 
Ініціатори: Народний депутат України Амельченко В.В. 
 
Основною метою законопроекту є значне збільшення матеріальної основи 

місцевого самоврядування – земельних ресурсів шляхом визнання на законодавчому 
рівні права комунальної власності переважної більшості земель, розташованих за 
межами населених пунктів в межах об’єднаних територіальних громад. Крім того, 
пропонується посилити державний контроль за використанням та охороною земель усіх 
форм власності. 

У вересні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», згідно якого, починаючи з 1 січня 2013 року усі 
землі в Україні вважаються розмежованими в силу Закону. Цим Законом визначено, що 
всі землі, які знаходяться на території сільських, селищних, міських рад, але не входять 
до земель населених пунктів, залишаються у власності держави. 

Обмеження юрисдикції органів місцевого самоврядування по розпорядженню 
землями лише в межах населених пунктів зменшує матеріальну основу місцевого 
самоврядування. 

Склалась ситуація, при якій, з одного боку органи місцевого самоврядування 
стимулюються Бюджетним кодексом до пошуку якомога кращої ціни оренди земельних 
ділянок, а з іншого – вони позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо передачі землі 
в оренду. 

Відсутність можливості у місцевих рад розпоряджатись землями поза межами 
населених пунктів, також створює перешкоди щодо розвитку сільських та міських 
територій. Часто органи місцевого самоврядування, з метою розбудови соціальної 
інфраструктури, змушені шукати шляхи для розширення території населених пунктів, що 
є затратним та тривалим процесом.  

На сьогодні відповідні об’єднані територіальні громади, що створюються згідно із 
Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», не мають 
достатніх повноважень для повноцінної діяльності на своїй території для забезпечення 
якісного виконання органами місцевого самоврядування їх завдань.  

У зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність передати об’єднаним 
територіальним громадам повноваження з розпорядження землями державної власності, 
розташованими за межами населених пунктів.  Для цього ці землі (крім стратегічних і 
тих що використовуються виключно для потреб держави) мають бути визнані 
комунальною власністю у межах територій відповідних об’єднаних територіальних 
громад, що дозволить максимально децентралізувати повноваження у сфері земельних 
відносин.  

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

зміни до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку 
сільського зеленого туризму» 

Номер, дата реєстрації: 2232а/П від 10.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна рада України п о с т а н о в л я є: 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого 
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туризму, (реєстр. № 2232а), внесений народними депутатами України Брензовичем В.І., 
Чижмарем Ю.В., Кіссе А.І., Бриченком І.В. 

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

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедури 
приватизації земельних ділянок громадянами)» 

Номер, дата реєстрації: 2239а/П від 10.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.  
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є : 
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо спрощення процедури приватизації земельних ділянок громадянами) (реєстр. № 
2239а), поданий народними депутатами України Бондарем В.В. та Яценком А.В., 
повернути на доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо укладання договору оренди (суборенди) 
землі» 

Номер, дата реєстрації: 2717/П від 10.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 

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

України щодо укладання договору оренди (суборенди) землі (реєстр. № 2717), поданий 
народним депутатом України Гудзенком В.І. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких 
законів України щодо створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів 
сільськогосподарськими товаровиробниками» 

Номер, дата реєстрації: 3012/П від 10.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 

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

створення умов для наповнення бюджетів усіх рівнів сільськогосподарськими 
товаровиробниками (реєстр. № 3012), поданий народним депутатом України 
Кривохатьком В.В. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язкової державної 
реєстрації права оренди на земельну ділянку» 

Номер, дата реєстрації: 3127/П від 10.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 

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

України щодо скасування обов'язкової державної реєстрації права оренди на земельну 
ділянку (реєстр. № 3127), поданий народним депутатом України Гаврилюком М.В. 

 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Постанова «Про відхилення проекту Постанови Верховної Ради України про 
встановлення мораторію на купівлю-продаж та зміну цільового призначення 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення» 

Номер, дата реєстрації: 2227а/П від 14.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Постанови Верховної Ради України про встановлення мораторію на 

купівлю-продаж та зміну цільового призначення земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України 
Лабазюком С. П., Литвином В. М. та ін. (реєстр. № 2227а), відхилити. 

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

розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо захисту прав 
землевласників» 

Номер, дата реєстрації: 2791/П від 14.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників,  поданий народним 
депутатом України Тимошенко Ю.В. (реєстр. № 2791), відхилити. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону України про заборону торгівлі 
землею сільськогосподарського призначення» 

Номер, дата реєстрації: 2906/П від 14.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В. 
 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
Проект Закону України про заборону торгівлі землею сільськогосподарського 

призначення, поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А. Ю., 
Осуховським О. І., Головком М.Й., Бубликом Ю.В. (реєстр. № 2906), відхилити. 

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

збереження державного фінансування робіт з ідентифікації та реєстрації тварин» 
Номер, дата реєстрації: 3646 від 14.12.2015 
Ініціатор: Народний депутат України Івченко В.Є. 
 
Метою законопроекту є створення законодавчих передумов до недопущення 

зменшення фінансування з Державного бюджету України заходів з ідентифікації та 
реєстрації тварин. Досягнути цього пропонується  шляхом удосконалення положень 
законодавства у сфері ідентифікації та реєстрації тварин, що стосуються державного 
фінансування  зазначених заходів. 

Верховною Радою України законами України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» 14 серпня 2014 та 
«Про внесення змін до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 15 
липня 2015 року були внесені зміни до статті 10 «Державна підтримка у сфері 
ідентифікації та  реєстрації тварин» даного закону.  

Діючою редакцією цієї статті передбачено, що видатки на фінансування системи 
ідентифікації та реєстрації тварин і на відшкодування витрат на оплату послуг з 
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ідентифікації та реєстрації тварин фізичним особам - власникам цих тварин, 
передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Порядок використання 
цих коштів встановлюється Урядом. 

Разом з тим, у цьому законі не визначено поняття «система ідентифікації та 
реєстрації тварин», видатки на фінансування якої мають закладатися у Державному 
бюджеті згідно з вищевказаною нормою закону. Ця вада даного закону може обумовити  
зменшення державного фінансування заходів, що стосуються ідентифікації та реєстрації 
тварин. Зокрема, Уряд, який за законом має встановлювати порядок використання 
видатків на фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин, наголошує, що  
відсутність законодавчого визначення зазначеного терміну та переліку потреб для її 
функціонування робить неможливим розрахунок потреби у коштах на фінансування цієї 
системи.  

Ураховуючи зазначене, на сьогодні постає актуальним питання удосконалення 
відповідних законодавчих положень. Тому, задля недопущення згортання  державного 
фінансування робіт з ідентифікації та  реєстрації тварин, пропонується вилучити із ЗУ 
«Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» термін «система ідентифікації та реєстрації 
тварин», замінивши його на визначене у  законодавстві поняття «проведення робіт з  
ідентифікації та реєстрації тварин». Відповідно, видатки на проведення цих робіт 
передбачатимуться у Державному бюджеті України, а Уряд встановлюватиме порядок 
використання цих коштів. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
01.12.2015  
Повідомлення про оприлюднення 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 
р. № 694 і від 11 листопада 2009 р. № 1200" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови 

Мінагрополітики України оголошує про публікацію проекту постанови. 
Проект постанови «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 і від 11 листопада 2009 р. № 1200» 
(далі – проект постанови) розроблено відповідно до статей 29, 34, 37 Закону України 
«Про дорожній рух», статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 15 
Закону України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», статті 13 
Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», статті 9 
Закону України «Про підтвердження відповідності», Технічного регламенту 
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і 
змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. 

Проект постанови дасть можливість врегулювати питання порядку здійснення 
відомчої реєстрації тракторів, причепів, причіпних машин відповідно до вимог 
законодавства, тим самим спростить процедуру реєстрації, а також забезпечить більш 
ефективними і безпечними для життя і здоров’я споживачів і довкілля тракторами, 
причепами, причіпними машинами, що відповідають європейським нормам та правилам, 
сприятиме спрощенню здійснення сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації 
тракторів, причепів, причіпних машин. 
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Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до 
проекту постанови розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: 
www.minagro.gov.ua (розділ Регуляторна політика Проекти регуляторних актів). 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України: вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01011, e-mail: oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua. (Лозовицький Олександр 
Сергійович тел. (044)278 80 49); 

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

 
Метою проекту постанови є дерегуляція господарської діяльності, приведення 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у сфері введення в обіг та 
реєстрації сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів, причіпних 
машин і їх компонентів у відповідність до чинного законодавства та урегулювання 
питання щодо порядку їх реєстрації. 

Пропонується оптимізувати формулювання прав та обов’язків суб’єктів 
правовідносин, строки вчинення процедур щодо реєстрації тракторів, причепів, 
причіпних машин, перелік документів, що подаються на реєстрацію. 

Проект постанови підготовлено з метою приведення нормативно-правових актів у 
сфері введення в обіг та реєстрації сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, причепів, причіпних машин і їх компонентів до чинного законодавства, 
зокрема, до законів України «Про дорожній рух», «Про підтвердження відповідності», 
«Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про захист прав 
покупців сільськогосподарських машин», «Про захист прав споживачів», у зв’язку з 
введенням в обов’язкове застосування Технічного регламенту затвердження типу 
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних 
машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1367. 

В Україні обов’язкові вимоги до продукції стосовно безпеки для життя, здоров’я 
та майна споживачів і навколишнього природного середовища та документи, якими 
підтверджують відповідність цим вимогам, установлюють технічні регламенти, 
розроблені на основі директив Європейського Союзу. 

Впровадження та необхідність дотримання положень таких технічних регламентів 
визначено законами України «Про підтвердження відповідності» і «Про технічні 
регламенти та процедури оцінки відповідності». 

Розроблений Мінагрополітики України відповідно до зазначених законів 
Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських 
тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих 
технічних вузлів, обов’язкове застосування якого передбачено з 01.01.2016 року, 
установлює вимоги до зазначеної продукції і зобов’язує приведенні її в обіг та 
експлуатацію мати в наявності визначені Технічним регламентом документи 
(сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності затвердженому типу). 

Пункт 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних 
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (далі – Порядок № 694) не містить переліку 
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документів, які підтверджують відповідність тракторів, причепів, причіпних машин 
встановленим вимогам згідно з Технічним регламентом затвердження типу, що мають 
надаватись під час реєстрації, суперечить вимогам чинних законодавчих і нормативно-
правових актів України у сфері оцінки та підтвердження відповідності продукції. 

Крім того, деякі інші положення вищезазначених постанов Кабінету Міністрів 
України не відповідають вимогам часу, курсу на спрощення дозвільних та реєстраційних 
процедур. Зокрема, скасування висновку спеціаліста з проведення обстеження машини 
на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет 
фальсифікації (надалі - висновок спеціаліста) дозволить спростити процедуру реєстрації 
та зменшити фінансове навантаження на суб’єктів реєстрації. Вказаний документ є 
чинником корупції та безпідставною бюрократичною перепоною для господарської 
діяльності. 

З метою спрощення умов ведення господарської діяльності пропонується змінити 
й деякі інші положення Порядку № 694, зокрема щодо строків реєстрації та точності 
формулювань окремих норм з точки зору юридичної техніки. 

Необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність з 
положеннями Технічного регламенту затвердження типу передбачено і пунктами 1, 2 
Плану заходів із застосування зазначеного Технічного регламенту затвердження типу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367. Потрібне 
уточнення щодо необхідності в переліку документів сертифіката відповідності або 
свідоцтва про визнання відповідності, виданих за результатами обов’язкової сертифікації 
в системі УкрСЕПРО, оскільки з моменту набрання чинності Технічного регламенту 
затвердження типу таку сертифікацію для тракторів, причепів і причіпних машин згідно 
чинного законодавства (пункт 2 розділу VII Закону України «Про підтвердження 
відповідності») буде скасовано. 

Підготовлений Мінагрополітики України та прийнятий проект постанови 
дозволить: 

- урегулювати питання порядку здійснення відомчої реєстрації тракторів, 
причепів, причіпних машин відповідно до чинних законодавчих і нормативно-правових 
актів; 

- усунути суперечності з чинними законодавчими і нормативно-правовими 
актами, тим самим спростити процедуру реєстрації; 

- забезпечити агропромисловий комплекс України більш ефективними і 
безпечними для життя і здоров’я споживачів і довкілля тракторами, причепами, 
причіпними машинами, що відповідають європейським нормам та правилам; 

- спростити здійснення сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації 
тракторів, причепів, причіпних машин. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
 
 
01.12.2015  
 Повідомлення про оприлюднення  проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881» 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету 
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Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881» 
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.  

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 18 
вересня 1995 р. № 746 і від 2 листопада 1995 р. № 881» розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
(www.minagro.gov.ua / розділ "Регуляторна політика"). 

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

 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України. 

 e-mail: bogdan.khmara@minagro.gov.ua (Хмара Б.П. т. 279 85 01). 
 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-

mail: inform@dkrp.gov.ua 
 
Метою прийняття проекту постанови є обмеження кола осіб, які повинні 

отримувати допуски (посвідчення) на право роботи із пестицидами і агрохімікатами, та 
внесення уточнень щодо ведення журналу обліку наявності та використання пестицидів і 
агрохімікатів. 

Проект постанови розроблено з метою поступового наближення законодавства та 
практик України до законодавства та практик ЄС щодо санітарних та фітосанітарних 
заходів та відповідно до Положення Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, яка підписана Президентом України 
та ратифікована Верховною Радою України 16.09.2014 (далі - Угода), а також 
директивних і рекомендаційних документів ЄС, які потребують від України 
впровадження ефективної системи державного регулювання, в тому числі і сфери 
застосування пестицидів і агрохімікатів. 

http://minagro.gov.ua/ 
 
02.12.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про внесення змін до Порядку консервації 
земель» 
  

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики 
та продовольства України у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу, до 
Порядку консервації земель, затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 
квітня 2013 року № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель» 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342 
необхідно внести відповідні зміни. 

Видання наказу передбачає внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 
26 квітня 2013 року № 283 «Про затвердження Порядку консервації земель», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 810/23342. 

Проект акта, пояснювальну записку та аналіз регуляторного впливу розміщено на 
офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

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

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент 
землеробства та технічної політики в АПК, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел. 226-
30-62, svitlana.rudenko@minagro.gov.ua. 
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Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, тел. 
285 05 55, факс 254 43 93, inform@dkpp.gov.ua. 

 
Видання наказу передбачає внесення змін до Порядку консервації земель, 

затвердженого наказом Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 «Про 
затвердження Порядку консервації земель» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 травня 2013 року за № 810/23342, з метою приведення нормативно-правових 
актів Міністерства у відповідність з актами, що мають вищу юридичну силу. 

Законом України від 2 червня 2015 року № 497-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 
документації із землеустрою» статтю 54 Закону України «Про землеустрій» викладено у 
новій редакції, якою визначається зміст робочого проекту землеустрою, який включає в 
себе завдання на складання робочого проекту землеустрою. 

Крім того, відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2014 року «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних ресурсів України шляхом 
перетворення. 

Також відповідно до пункту 1.2 Положення про Державну установу «Інститут 
охорони ґрунтів України», затвердженого наказом Мінагрополітики України від 20 
березня 2013 року № 198 "Про перейменування та затвердження нової редакції 
Положення про державну установу «Інститут охорони ґрунтів України», Державна 
установа «Інститут охорони ґрунтів України» є правонаступником майнових прав і 
обов’язків державної установи «Державний науково-технологічний центр охорони 
родючості ґрунтів» «Центрдержродючість». 

Враховуючи викладене, з метою приведення нормативно-правового акта 
Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність з актами, що 
мають вищу юридичну силу, до Порядку консервації земель, затвердженого наказом 
Мінагрополітики України від 26 квітня 2013 року № 283 «Про затвердження Порядку 
консервації земель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року 
за № 810/23342, необхідно внести відповідні зміни. 

http://minagro.gov.ua/ 
03.12.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про визнання 

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

  
Головною метою Законів України «Про державне регулювання виробництва і 

реалізації цукру» та «Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про державне 
регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», прийнятих у 1999 році, були 
захист та підтримка вітчизняних виробників цукру та цукрових буряків. 

Механізм державного регулювання цукрового ринку, визначений 
вищезазначеними законами України на сьогоднішній день, як свідчить практика, є 
дестимулюючим фактором, оскільки обсяги та потужності вирощування цукрових 
буряків і виробництва цукру формуються в залежності від кон’юнктури ринку, під 
впливом попиту і пропозиції, а існування норми щодо квотування та обов’язкової 
реалізації цукру за адміністративно встановленими цінами створює для виробників 
ускладнення при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу, обмежує 
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конкуренцію на ринку цукру і не є ринковим механізмом регулювання. Це призводить до 
щорічних стрибків цін на цукор, дефіцит або профіцит цього продукту на внутрішньому 
ринку, суттєве зменшення обсягів вирощування цукрових буряків, скорочення кількості 
працюючих цукрових заводів. 

З огляду на вищезазначене на сьогодні відпала необхідність у адміністративному 
регулюванні, запровадженому вищевказаними законами України . 

Метою розроблення проекту Закону України «Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації 
цукру» (далі – проект Закону) є припинення дії законів України «Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру» та «Про внесення зміни до статті 5 Закону 
України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції». 

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

Пропозиції та зауваження стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного 
впливу можна надсилати у письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення цього 
повідомлення за адресами: 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, електронна адреса: 
mykola.moroz@minagro.gov.ua (виконавець Мороз Микола Анатолійович, тел. (044) 226-
27-72). 

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

Проект Закону розроблено з метою відміни Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру» як такого, що не виконав поставлених 
завдань, не сприяє сталому функціонуванню бурякоцукрової галузі на ринкових засадах 
та не забезпечує подальшого розвитку галузі, та Закону України "Про внесення зміни до 
статті 5 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 
продукції», яким відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру» передбачена норма щодо обов’язкових мінімальних цін 
на реалізацію (продаж) цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А» і цукру квоти 
«А». 

Головною метою Закону України «Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру», прийнятого Верховною Радою України у 1999 році, були захист та 
підтримка вітчизняного товаровиробника аграрного та переробного сектору економіки 
шляхом: 

- державного регулювання виробництва цукру та вирощування цукрових буряків, 
зокрема встановлення щорічно до початку сезону цукроваріння, виходячи з науково 
обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення, граничних розмірів обсягів 
виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок; 

- державного регулювання реалізації цукру, зокрема визначення квартальних та 
місячних обсягів реалізації цукру для стабільного забезпечення потреб внутрішнього 
ринку цукром та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього; 

- встановлення економічно обґрунтованого рівня мінімальних цін на цукрову 
сировину та цукор, які, враховуючи стан внутрішнього ринку, забезпечували б 
відтворення витрат на виробництво продукції та стимулювали інтенсифікацію 
виробництва. Зазначена норма відповідно до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру» була внесена до статті 5 Закону України 
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«Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» шляхом 
прийняття відповідного Закону від 21 грудня 1999 року № 1367-IV; 

- запровадження механізмів одержання ліцензій на реалізацію цукру; 
- проголошена державна підтримка бурякоцукрового комплексу на підставі 

пільгового державного кредитування тощо. 
Проте слід відзначити, що запровадження цих заходів з метою подолання 

нестабільності ринку та розвитку бурякоцукрової галузі не виправдало себе, прикладом 
чого є щорічні стрибки цін, дефіцит або профіцит цієї продукції на внутрішньому ринку, 
а також суттєве зменшення кількості виробників цукру. 

Чинний Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації 
цукру» за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, доповнень та виключень і 
втратив свою комплексність. Зокрема, в початковій редакції Закон України визначав 
бурякоцукровий комплекс як сукупність господарюючих суб’єктів усіх форм власності, 
які вирощують цукрові буряки, переробляють їх на цукор і реалізують його. Регулювання 
ринку цукру передбачалося шляхом щорічного квотування виробництва та реалізації 
виробленого в Україні цукру. При цьому встановлені були квоти трьох видів: квота «А» - 
квота поставки цукру на внутрішній ринок; квота «В» - квота поставки цукру за межі 
України за міжнародними договорами та поповнення (в разі необхідності) квоти «А» і 
квота «С» - цукор, вироблений в Україні понад квоти «А» та «В» і призначений для 
реалізації його власниками виключно за межами України. Оскільки відбулося значне 
скорочення обсягів виробництва цукру та на вимогу СОТ, квоти «В» і «С» відмінені. 
Також виключено запровадження обов’язкового ліцензування оптової торгівлі цукром. 
Сьогодні обсяг виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, 
обмежується лише квотою «А». Крім ризиків виникнення корупційних відносин у 
процесі розподілу квот, квотування обмежує прагнення до збільшення потужностей 
вирощування цукрових буряків та виробництва цукру, а також нівелює ринкові 
механізми. 

Крім того, статтею 6 чинного Закону України передбачено щорічне встановлення 
Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукрові буряки, які поставляються для 
виробництва цукру квоти «А», а також мінімальних цін на цукор квоти «А». 

Вказана норма є адміністративним, а не ринковим регулятором цін, та повинна 
була забезпечити недопущення зниження ціни на дану продукцію з метою забезпечення 
беззбитковості виробництва. 

У той же час при заготівлі цукровими заводами цукрових буряків значна їх 
частина (більше 40%) надходить на переробку на давальницьких засадах. Проте ця 
кількість цукрової сировини не підпадає під дію державного регулювання ціноутворення, 
оскільки з юридичної точки зору вона не реалізується. Таким чином, вказана норма не 
здатна регулювати значну частину ринку. 

Також у періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу 
ринкові ціни на цукор знижуються нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це 
призводить до «тонізації» ринку цукру, суттєвого зниження руху обігових коштів в 
галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних 
галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів. 

До того ж прогнозний розрахунок відповідних мінімальних цін на наступний 
маркетинговий рік здійснюється практично за рік до початку нового сезону 
цукроваріння. Проте при сьогоднішніх тенденціях економічно-фінансової ситуації на 
внутрішньому та світовому ринках, значному коливанні цін на паливно-мастильні, 
виробничо-технологічні матеріали, природний газ, мінеральні добрива, насіння цукрових 
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буряків тощо передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та 
цукор неможливо. 

Таким чином, фактично державою для регулювання ринку цукру 
використовуються не стільки економічні, скільки адміністративні методи. Економічними 
наслідками впливу даного Закону стало гальмування вирощування цукрових буряків та 
роботи цукрових заводів, які не можуть реалізувати цукор, коли ринкова ціна стає 
нижчою за мінімальну, а також деформація ринку, викликана переробкою за 
давальницькою схемою, надмірна кількість операторів та посередників, що займаються 
торгівлею цукром. 

З огляду на вищезазначене та у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому 
і світовому ринках цукру, а також незабезпеченням Законом України "Про державне 
регулювання виробництва і реалізації цукру" своєї мети та перешкоджанню ринковому 
регулюванню, відпала необхідність у адміністративному регулюванні, запровадженому 
даним Законом. 

http://minagro.gov.ua/ 
  
08.12.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України "Про затвердження Порядку та критеріїв 
уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення 
досліджень (випробувань) для цілей державного контролю" 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку та критеріїв 
уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення 
досліджень (випробувань) для цілей державного контролю» (далі – проект наказу) 
підготовлено на виконання статті 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів» та статті 62 «Про ветеринарну медицину». 

Реалізація проекту наказу дозволить встановити єдиний порядок та критерії 
уповноваження акредитованих лабораторій, рефренс-лабораторій на проведення 
досліджень (випробувань) цілей державного контролю об’єктів санітарних та/або 
ветеринарно-санітарних заходів, що здійснюється центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів (компетентний орган). 

Розробником проекту наказу є Міністерство аграрної політики та продовольства 
України. 

Проект наказу, а також аналіз регуляторного впливу оприлюднено на веб-сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua, розділ – 
Регуляторна політика) та веб-сайті Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України (www.vet.gov.ua, розділ – Законодавство, підрозділ – Обговорення проектів 
документів). 

Зауваження від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця з дня 
оприлюднення проекту наказу на поштову та/або електронну адреси Міністерства 
аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 
01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua); 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України (вул. Б. Грінченка, 1, 
м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sector@vet.gov.ua. Відповідальний виконавець: 
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Семенчук Ольга Сергіївна, тел. 278-84-67, 279-49-06); Державної регуляторної служби 
України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011,inform@dkrp.gov.ua). 

 
Метою проекту наказу є затвердження Порядку та критеріїв уповноваження 

акредитованих лабораторій, референс-лабораторій на проведення досліджень 
(випробувань) для цілей державного контролю. 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 
затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, 
референc-лабораторій на проведення досліджень (випробувань) для цілей державного 
контролю» (далі – проект наказу) розроблено на виконання статті 7 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», статті 62 
Закону України «Про ветеринарну медицину» та відповідно до пункту 8 Положення про 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом 
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011. 

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

http://minagro.gov.ua/ 
 
 08.12.2015  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної 

політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191» 

  
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, 
наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191» 
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію. 

Проект наказу Мінагрополітики України «Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191» 
підготовлено відповідно до листів Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 10.1-
17/95, від 01.10.2015 № 77985-0-61-15/10.1 щодо приведення нормативно-правових актів 
у відповідність до чинного законодавства. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
аграрної політики України від 27 травня 2004 року № 191» розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України: www.minagro.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 такими адресами: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, (вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001), e-mail: larisa.ragushina@minagro.gov.ua. Відповідальний виконавець: 
Рагушіна Лариса Анатоліївна, тел. 278-80-56. 
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Державна регуляторна служба України, (вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011) e-
mail: inform@dkrp.gov.ua. 

 
Основною метою прийняття проекту наказу є приведення нормативно-правових 

актів міністерства у відповідність до вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності». 

Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 31 травня 2013 року № 341» (далі – проект наказу) 
розроблено з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», виконання вимог 
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших 
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 1992 року № 731. 

Оскільки на сьогоднішній день відповідно до Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» ліцензійні умови затверджуються Кабінетом Міністрів 
України, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 травня 
2013 року № 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) 
господарств», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 
983/23515 має бути визнаний таким, що втратив чинність. 

Ліцензійними умовами має бути встановлений вичерпний перелік вимог, 
обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що 
додаються до заяви про отримання ліцензії. 

http://minagro.gov.ua/ 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
24.12.2015 ВР України дозволила Кабміну вводити санкції щодо країни-

агресора 
Верховна Рада України 24 грудня прийняла за основу і в цілому законопроект 

№3704 «Про внесення змін до закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» щодо 
надання Кабінету міністрів повноважень застосовувати адекватні заходи економічного 
характеру до держави-агресору». «За» даний документ проголосував 291 депутат. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою його 
прийняття є законодавче регулювання повноважень Кабміну по оперативному 
застосуванню адекватних заходів у відповідь на дії визнаного ВР держави-агресора, які 
завдають шкоди або створюють загрозу її заподіяння інтересам національної економічної 
безпеки, економічним інтересам України чи законним інтересам суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Також у пояснювальній записці наведений список вже вжитих з боку Російської 
Федерації таких дій щодо України. 

Законопроектом пропонується дозволити Кабміну України застосовувати такі 
додаткові відповідні заходи, як заборона зовнішньоекономічних операцій або 
встановлення обмеження на їх здійснення, скасування тарифних пільг (тарифних 
преференцій) за ставками митного тарифу України шляхом зупинення звільнення від 
оподаткування ввізним митом, скасування застосування пільгових або повних ставок 
ввізного мита або скасування тарифних квот. 

АПК-Інформ 
 
22.12.2015 Профільний комітет рекомендував ВР України прийняти новий 

варіант податкової реформи в цілому 
Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував 

Верховній Раді України прийняти новий варіант податкової реформи (законопроект 
№3688) за основу і в цілому в ході пленарного засідання 22 грудня. 

За словами одного з депутатів коаліції, ще залишається ряд невирішених 
моментів. 

«Є невирішені питання по аграріям та акцизу. Спочатку планувалося сьогодні 
розглянути законопроект у першому читанні, а в четвер у другому. Але вирішили все 
розглядати сьогодні, щоб до четверга у Кабміну був час доопрацювати бюджет-2016, 
збалансувати його», - зазначив співрозмовник агентства. 

РБК-Україна 
 
22.12.2015 Мінагропрод України в 2015 році ініціював спрощення реєстрації 

міндобрив 
Урядові рішення, прийняті з ініціативи Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, дозволили стабілізувати ринок мінеральних добрив вітчизняного 
виробництва, що поліпшило забезпечення потреби аграріїв в добривах і дозволило 
знизити їх вартість. Про це заявив директор департаменту землеробства і технічної 
політики Мінагропроду Володимир Топчій. 

За його словами, спрощена і скорочена процедура реєстрації міндобрив, які 
імпортуються та були зареєстровані в Україні раніше (з 2 років до 40 днів). 

«Також скасовано ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами 
та агрохімікатами, а також з проведення знезараження об'єктів, які переміщуються через 
державний кордон України та карантинні зони», - зазначив В. Топчій. 

АПК-інформ 
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22.12.2015 Кабмін пропонує ВР України підвищити ставки єдиного податку 
для сільгосппідприємств в 1,8 рази - законопроект 

Кабінет Міністрів України пропонує підвищити в 1,8 рази ставки єдиного податку 
для IV групи платників (сільгосппідприємств) у частині спрощеної системи 
оподаткування. Про це йдеться в законопроекті №3688 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році», зареєстрованому у Верховній Раді 
22 грудня. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, уряд також наполягає на 
скасуванні спеціального режиму оподаткування ПДВ для сільськогосподарських 
підприємств з 1 січня 2017, а до того пропонує застосовувати спецрежим з пропорцією: 
75% - сплата до бюджету, 25% - на спецрахунок для власного використання. 

Законопроектом також передбачено скасування з 1 січня 2016 року особливості 
оподаткування ПДВ при поставці зернових і технічних культур, в результаті чого всі 
платники, які будуть експортувати зерно, матимуть право на бюджетне відшкодування 
ПДВ. 

Документ передбачає встановлення з 2016 року ставки єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) 22% і скасування 3,6% ОСВ, утримуваного із зарплати працівників. 

АПК-інформ 
 
21.12.2015 Уряд знизив портові збори для транзитних вантажів на 50% 
Кабінет Міністрів України 2 грудня 2015 прийняв розпорядження № 1318-р «Про 

погодження ставки портових зборів», згідно з яким вводиться 50-процентна знижка на 
ставки портових зборів для суден, що перевозять транзитні вантажі. 

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті відомства. 
«Погодити зниження Міністерством інфраструктури на 50% ставки портових 

зборів для суден, що перевозять транзитні вантажі, крім адміністративного збору», - 
сказано в документі. 

Відзначається, що надання знижок зі ставок портових зборів вводиться на шість 
місяців і направлено на залучення додаткових транзитних вантажопотоків, що сприятиме 
також розвитку залізничних і автомобільних перевезень. 

«Відповідно, збільшаться надходження відрахувань до бюджетів усіх рівнів та 
буде забезпечений стійкий соціальний клімат у багатотисячних колективах 
транспортників», - йдеться в повідомленні. 

За результатами експерименту буде прийнято рішення про доцільність 
застосування знижених ставок портових зборів на постійній основі. 

ПроАгро 
 
17.12.2015 Комітет ВР України з питань податкової та митної політики не 

підтримав проект податкової реформи 
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики не підтримав 

прийняття в першому читанні законопроекту №3630 «Про створення конкурентних умов 
в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні», поданий Кабінетом 
Міністрів України, і не рекомендував його до прийняття.  

Нагадаємо, що в законопроекті запропонована нова система розподілу платежів з 
ПДВ для підприємств аграрної галузі, що припускає сплату 75% ПДВ до бюджету і 
збереження 25% податку на спеціальних рахунках для подальшого використання. 

РБК-Україна 
 
17.12.2015 Мінагропрод України готує законодавчу базу для імплементації 

закону про вимоги до безпеки і якості харчових продуктів 
Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє підзаконні 

нормативно-правові акти, необхідні для імплементації Закону України №1602-VII «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів». Про це 
заявив міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко. 

За його словами, вже розроблено 14 першочергових підзаконних нормативно-
правових актів, необхідних для реалізації положень зазначеного закону. Зокрема, два 
проекти постанов Кабінету Міністрів України і п'ять проектів наказів Мінагропроду 
зараз знаходяться на узгодженні з зацікавленими органами. 

О.Павленко поінформував, що в Мін'юсті зареєстровано проект наказу 
Мінагропроду №354 «Про затвердження форми протоколу про порушення законодавства 
про безпеку і окремі показники якості харчових продуктів» від 11.09.15 (№1154 / 27599), 
а також проект наказу «Про внесення змін в Вимоги з розробки, впровадження та 
застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 
безпечністю харчових продуктів (НАССР) »(№37-15-10 / 18855). 

АПК-інформ 
 
15.12.2015 Уряд  пропонує залишити аграріям 25% нарахувань ПДВ 
Кабінет Міністрів пропонує залишити аграріям 25% нарахувань податку на 

додану вартість (ПДВ) в 2016 році, а 75% будуть сплачуватися до держбюджету. 
Про це повідомляється в законопроекті № 3630 «Про створення конкурентних 

умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні», який 
опублікований на сайті відомства. 

Згідно з документом, пропонується ввести три групи платників податків, які 
мають право застосування спрощеної системи оподаткування (ССО). 

Група «А» - фізичні особи-підприємці (ФОП), які не використовують працю 
найманих робітників, здійснюють виключно торгівлю на ринках та / або надають 
побутові послуги населенню, і обсяг доходу яких не перевищує 300 тис. грн. 

Група «В» - ФОП, у яких до 10 найманих працівників, та обсяг доходу - до 2 млн. 
грн. 

Група «С» - сільгосптоваровиробники, у яких частка сільгоспвиробництва за 
попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%. Ставка податку за ССО для 
останніх залишається на рівні нормативної грошової оцінки 1 га землі, а обсяг доходу не 
перевищує 2 млн. грн. 

Нагадаємо, що спецрежим оподаткування передбачає право сільгосппідприємства 
залишати в його розпорядженні суму ПДВ, нараховану йому на вартість поставлених 
товарів і послуг, а не платити її до бюджету. 

ПроАгро 
 
11.12.2015 Проект держбюджету України передбачає скорочення 

фінансування Мінагропроду на 300 млн. грн. - Заступник міністра 
Розроблений Міністерством фінансів проект державного бюджету України на 

2016 рік передбачає скорочення фінансування Міністерства аграрної політики та 
продовольства на 300 млн. грн. - до 1,263 млрд. грн. Про це заявив перший заступник 
глави Мінагропроду Ярослав Краснопольський. 

Також він нагадав, що в бюджеті-2015 фінансування міністерства було 
предбачено на рівні 1,565 млрд. грн. 

Крім того, Я.Краснопольский зазначив, що раніше Мінагропрод звертався до 
Мінфіну з проханням виділити близько 4 млрд. грн. на фінансування міністерства в 2016 
році. Зокрема Мінагропрод запитував 1,8 млрд. грн. на програму здешевлення кредитів 
для фермерів, а також 1,8 млрд. грн. - на підтримку тваринництва і 255 млн. грн. - на 
підтримку садівництва, виноградарства та ягідництва. 

«На сьогоднішній день з усього того, що я назвав, у проекті бюджету є тільки 300 
млн. грн. на зменшення процентних ставок за кредитами», - сказав заступник міністра. 

УНІАН 
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09.12.2015Парламент прийняв 9 законопроектів для аграріїв 
8 грудня Верховній Раді України був «аграрний день», в рамках якого депутати 

прийняли 9 законопроектів. 
Про це повідомляє член Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних 

відносин Олег Кулініч. 
«Аграрії, нарешті, дочекалися того, що у Верховної Ради з'явився час для 

вирішення проблем села. Прийняті законопроекти стосуються і вирішення питання 
відумерлої спадщини, внаслідок чого місцеві бюджети повинні додатково отримати 
щорічні надходження від орендної плати за землю в розмірі близько 1,1 млрд. грн., та 
дерегуляції, що важливо для розвитку агробізнесу. Однак, мало не найважливіший 
документ сьогодні - антикорупційний законопроект № 2279 «Про внесення змін до 
Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів» не набрав необхідної 
кількості голосів», - розповідає він . 

Законопроекти, які були прийнято 8 грудня під час «аграрного дня»: 
• № 1270 «Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо 

удосконалення механізму передачі земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб 
чи з мотивів суспільної необхідності)». 

• № 1280 «Проект Закону про внесення змін до статті 50 Закону України «Про 
землеустрій» щодо спрощення процедури виготовлення проектів землеустрою для 
відведення земельних ділянок (друге читання)». 

• № 1460-1 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо приведення законодавства у сфері насінництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними вимогами)». 

• № 2558а «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо дерегуляції у агропромисловому комплексі (друге читання зі скороченням 
терміну підготовки)». 

• № 2027а «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта 
нерухомості)». 

• № 2028 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського 
господарства». 

• № 2150 «Проект Закону про внесення змін до Закону України» Про побічні 
продукти тваринного походження, не призначених для споживання людиною»». 

• № 2 920 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо встановлення мінімального терміну оренди земельних ділянок 
сільгосппризначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація». 

• № 3006 «Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких 
померли». 

ПроАгро 
 
09.12.2015 ВР України прийняла в другому читанні проект закону щодо 

добровільної сертифікації продуктів харчування 
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3168 «Про внесення 

змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»». «За» 
ухвалення документа 8 грудня проголосували 238 депутатів. 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, з метою зняття технічних 
бар'єрів у торгівлі з країнами СНД пропонується передбачити проведення добровільної 
сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини органами з сертифікації в 
державній системі сертифікації. Дане положення не суперечить європейській практиці, 
оскільки в країнах Євросоюзу існують органи з добровільної сертифікації харчових 
продуктів, які не відносяться до ветеринарної або санітарної служби. 
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Нагадаємо, що в липні 2014 ВР України прийняла Закон №1602-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», зі 
вступом в силу якого підприємства втратили можливість проведення добровільної оцінки 
відповідності харчових продуктів у державній системі сертифікації. 

АПК-інформ 
 
08.12.2015 ВР спростила процедуру створення фермерських господарств 
Відповідний законопроект № 2028а «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель 
фермерського господарства» в першому читанні за основу підтримали 280 
парламентаріїв. 

«Основною метою законопроекту є сприяння збільшенню кількості нових 
фермерських господарств та їх ефективному розвитку шляхом спрощення процедури їх 
утворення, що також дозволить знизити рівень корупції», - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, законопроектом пропонується надати право на створення фермерського 
господарства всім громадянам України, незалежно від наявності у них відповідної освіти 
та досвіду роботи; законодавчо закріпити статус земельних ділянок фермерських 
господарств як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Також документом пропонується встановити продаж земельних ділянок 
державної чи комунальної власності або права на них для ведення фермерського 
господарства виключно на земельних аукціонах. 

Крім цього, передбачається встановити механізм переоформлення права оренди 
земельних ділянок, надані фізичним особам і використовуваних для ведення 
фермерського господарства, фермерське господарство в якості суб'єкта господарювання 
та уточнити термінологію щодо майна фермерського господарства. 

РБК-Україна 
 
08.12.2015 Парламент України прийняв у першому читанні проект закону 

щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта 
нерухомості 

Верховна Рада України 8 грудня прийняла в першому читанні законопроект 
№2027а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної 
правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості)». 

Законопроектом пропонується врегулювати перехід прав користування земельною 
ділянкою, зокрема, встановити процедуру переходу права користування земельною 
ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що 
розташовані на земельній ділянці. 

Проектом пропонується доповнити ст. 120 Земельного кодексу положенням, 
згідно з яким у разі, «якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на 
земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не може 
використовувати земельну ділянку на такому праві, земельна ділянка переходить до 
набувача на іншому речовому праві». 

АПК-інформ 
 
08.12.2015 ВР України прийняла законопроект про регулювання насінництва 
Верховна Рада України 8 грудня ухвалила в другому читанні законопроект           

№ 1460-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення 
законодавства у сфері насінництва у відповідність з європейськими та міжнародними 
вимогами)». 

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом надається можливість 
отримання статусу еквівалентності сертифікації насіння з Європейського союзу, а також 
удосконалюється процедура реєстрації сортів рослин. Запропонований механізм 
уникнення подвійної сертифікації (для насіння і садивного матеріалу, на які видано 
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сертифікат ОЕСD або сертифікат ISТА) забезпечить доступ вітчизняних виробників 
насіння і садивного матеріалу до якісних світових ресурсів насінництва при ввезенні їх 
на територію України і зменшить адміністративне навантаження під час їх оформлення. 

Також проектом закону пропонується спростити ведення господарської діяльності 
у сфері насінництва та розсадництва. 

АПК-інформ 
 
08.12.2015 ВР України прийняла за основу законопроект про поводження з 

побічними продуктами тваринного походження 
Верховна Рада України 8 грудня прийняла в першому читанні законопроект 

№2150а «Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного 
походження, не призначені для споживання людиною» (за погодженням його положень у 
сфері поводження з продуктами тваринного походження, що відносяться до категорії II, 
вимогам законодавства ЄС)». 

«Завданням законопроекту є створення належних і відповідаючих законодавству 
ЄС вимог до поводження з побічними продуктами тваринного походження, які 
відносяться до категорії ІІ, а також усунення невиправданих бар'єрів для розвитку 
тваринницької галузі та виробництва органічних добрив», - йдеться в пояснювальній 
записці до документа. 

АПК-інформ 
 
08.12.2015 Парламент України прийняв у першому читанні законопроект про 

врегулювання оренди зрошуваних сільгоспземель 
Верховна Рада України 8 грудня прийняла в першому читанні законопроект 

№2920 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
встановлення мінімального терміну оренди земельних ділянок сільгосппризначення, на 
яких проводиться гідротехнічна меліорація». 

Згідно з документом, пропонується встановити строк не менше 10 років для 
оренди таких земельних ділянок. 

Метою законопроекту є сприяння залученню інвестицій у сільськогосподарське 
виробництво на даних ділянках, а також забезпеченню належного рівня захисту і 
збереження меліоративних систем. 

АПК-інформ 
 
08.12.2015 ВР України прийняла за основу законопроект про управління 

земельними ділянками у складі спадщини 
Верховна Рада України 8 грудня прийняла в першому читанні законопроект 

№3006 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли». 

Метою законопроекту є оптимізація процедури виявлення нерухомого майна у 
складі спадщини, яка може бути визнана судом відумерлою. Також передбачається 
збільшення матеріальної бази місцевого самоврядування більш, ніж на 1 млрд. грн. 
щорічно. 

Нагадаємо, що за оцінками депутата ВР України Олега Кулініча, в Україні площа 
ділянок сільгосппризначення, які залишилися без власників, становить до 15% площі 
земельних масивів (більше 1,5 млн. га). 

АПК-інформ 
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08.12.2015 ВР України прийняла в другому читанні законопроект щодо 
землеустрою 

Верховна Рада України 8 грудня ухвалила в другому читанні законопроект №1280 
«Про внесення змін до ст. 50 Закону України «Про землеустрій» щодо спрощення 
процедури виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок». 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, копії правовстановлюючих 
документів на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці, 
надаються тільки у випадку, коли право власності на такий об'єкт зареєстровано. 

«Зміни дозволять безперешкодно оформляти правовстановлюючі документи на 
земельну ділянку, на якій розташовано незареєстроване нерухоме майно. Тобто, буде 
усунена правова колізія, яка не давала можливості особам оформляти 
правовстановлюючі документи на земельні ділянки, на яких розташована неоформлена 
нерухомість, а також не давала можливості оформляти правовстановлюючі документи на 
нерухоме майно, під яким розташовані неоформлені земельні ділянки», - уточнюється в 
документі. 

АПК-інформ 
 
07.12.2015 Президент України підписав закон про продовження мораторію на 

продаж сільгоспземель 
Президент України Петро Порошенко підписав Закон №767-VIII «Про внесення 

змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», згідно з яким 
мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжується до 2017 року.  

Згідно з документом, до набрання чинності закону про обіг земель 
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 забороняється внесення 
права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств. 

Також закон зобов'язує Кабмін України до 1 березня 2016 розробити і внести на 
розгляд ВР України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. 

АПК-інформ 
 
02.12.2015 Міністерство фінансів України опублікувало проект податкової 

реформи - передбачається відміна дії спецрежиму оподаткування для аграрної 
галузі 

У понеділок, 30 листопада, на сайті Міністерства фінансів України було 
оприлюднено проект нової редакції Податкового кодексу, який, як очікується, буде 
розглянутий на засіданні уряду в середу, 2 грудня, разом з проектом державного 
бюджету на 2016 рік. 

Концепція Податкової реформи, запропонованої Міністерством фінансів України, 
припускає скасування всіх спеціальних ставок і режимів для фармацевтичної продукції і 
сільськогосподарських компаній. 

Базова ставка ПДВ залишається на рівні 20%, при експорті - 0%. Передбачається 
підвищення ставки податку на прибуток підприємств з 18% до 20%, а також ставки 
податку на доходи фізосіб - з 15-17% до 20%. Ставка єдиного соціального внеску 
знижується до 20%, внесено пропозицію не оподатковувати податком на доходи фізосіб 
мінімальну заробітну плату в розмірі тисяча триста сімдесят вісім грн. 

Також повністю змінюється принцип спрощеної системи оподаткування - 
принцип поділу на групи, методи визначення доходу, а юридичні особи позбавляються 
права на застосування УСН. 

4 грудня 2015 відбудеться Аграрна податкова конференція, під час якої у 
учасників буде можливість дізнатися про ключові зміни в оподаткуванні аграрного 
сектора. 

ПроАгро 


