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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
від 5 березня 2015 року № 247-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993
р., № 39, ст. 383; 2013 р., № 23, ст. 224, № 33, ст. 436; 2014 р., № 23, ст. 876):
1) частину першу статті 3 доповнити словами «а також здійснює функції
державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»;
2) у статті 461:
частину другу після слів «об’єктом незавершеного будівництва» доповнити
словами «та під час здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме
майно»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно
здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію та/або
здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:
«Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій та/або під час здійснення
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки має
доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім
посвідчення заповіту) та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на
земельну ділянку здійснює пошук у Державному земельному кадастрі відомостей про
зареєстровану земельну ділянку та за його результатами за допомогою програмного
забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг із Державного земельного
кадастру про земельну ділянку, який підписує та посвідчує печаткою нотаріуса. Витяг
залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.
Користування Державним земельним кадастром здійснюється безпосередньо
нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію та/або здійснює державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно».
2. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із
наступними змінами):
1) частину п’яту статті 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Державна реєстрація речових прав, похідних від права власності, на земельні
ділянки сільськогосподарського призначення може здійснюватися нотаріусом
незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого виникає таке
право»;
2) у частині другій статті 4 слово і цифри «статтею 4 1»замінити словом і
цифрами «статтями 41, 4 2»;
3) доповнити статтею 42 такого змісту:
-
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«Стаття 4 2. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на
земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на які виникло
та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року
Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено в
установленому порядку до 1 січня 2013 року, здійснюється одночасно з державною
реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право
власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на
підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи
набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою, з
урахуванням положень статті 16 цього Закону.
Державна
реєстрація
права
власності
на
земельну
ділянку
сільськогосподарського призначення, у разі подання заяви про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень набувачем похідного речового права на таку земельну ділянку,
може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло
право власності, в порядку, встановленому пунктом 8 1частини другої статті 9 цього
Закону, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку у
Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до
Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на
земельні ділянки з Державного реєстру земель»;
4) у пункті 8 1 частини другої статті 9:
слова «зареєстровані» та «зареєстрованих» замінити відповідно словами
«оформлені» та «оформлених»;
слова «реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію» замінити словами
«оформлення права законодавства проводили таке оформлення»;
5) в абзаці першому частини першої статті 16 слова «до органу державної
реєстрації прав» виключити;
6) частину другу статті 18 виключити;
7) пункт 52 частини першої статті 24 після слова «установлених» доповнити
словами та цифрами «статтею 4 2 та»;
8) доповнити розділом V такого змісту:
«Розділ V ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2016 року забезпечити
автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель про речові права на
земельні ділянки та їх обтяження, про суб’єктів таких прав та документи, що
посвідчують такі права, до Державного реєстру прав. З моменту автоматизованого
перенесення відповідної інформації перенесені записи вважаються відомостями
Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки зареєстрованими (крім випадків, коли права на такі земельні ділянки зареєстровані в
Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року)».
3. Абзац дев’ятий частини першої статті 38 Закону України «Про Державний
земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) після слів
«При здійсненні нотаріальних дій» доповнити словами «та/або під час здійснення
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності
цим Законом:
1) забезпечити підключення нотаріусів до Державного земельного кадастру;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
http://zakon4.rada.gov.ua/
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
5 березня 2015 року № 249-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної
інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної
власності, на яких ці об’єкти розташовані
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо заборони приватизації об’єктів інженерної
інфраструктури меліоративних систем та земель державної і комунальної власності, на
яких ці об’єкти розташовані (реєстр. № 1128), поданий народними депутатами України
Гордєєвим А.А., Вінником І.Ю., Співаковським О.В., Хланєм С.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://zakon4.rada.gov.ua/
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
18 березня 2015 року № 261-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських
товаровиробників
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
Податкового
кодексу
України
щодо
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників (реєстр. № 1699), поданий народним депутатом України Розенблатом
Б.С. та іншими народними депутатами України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
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://zakon4.rada.gov.ua/
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
18 березня 2015 року № 262-VIII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають
звільнення від сплати земельного податку
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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
Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від
сплати земельного податку(реєстр. № 1850-1), поданий народним депутатом України
Гриневич Л.М. та іншими народними депутатами України.
2. Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
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суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
http://zakon4.rada.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 3 березня 2015 року № 75
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної
політики України від 13 травня 2005 року № 201
Відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою
приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства
України Н А К А З У Ю :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики
України від 13 травня 2005 року № 201 «Про затвердження Типових умов
господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та
іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо
вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 липня 2005 року за № 795/11075.
2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Краснопольського Я.В.
http://minagro.gov.ua/
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№ 101

3 квітня
2015 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
децентралізації повноважень із розпорядження землями)»
Номер, дата реєстрації: 2267 від 02.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Корнацький А.О.
Даний законопроект розроблено з метою впровадження державної політики
децентралізації повноважень органів державної влади в сфері розпорядження землями,
спрощення процедур надання адміністративних послуг та підвищення їх доступності
для кінцевих споживачів.
Завданнями цього проекту Закону є: надати належні права на участь органів
місцевого самоврядування у вирішенні питань розпорядження землями, що
розташовані поза межами населених пунктів, зменшити корупційні ризики процесу
передачі земельних ділянок із земель державної власності у власність або
користування.
Головною метою даного законопроекту є відновлення природного та
конституційного права Українського народу на землю та розпорядження нею,
порушеного антинародною владою. Земля є об’єктом права власності народу і
розпоряджатися нею мають органи влади, обрані народом, а не службовці-чиновники,
які не несуть перед народом жодної відповідальності.
Першочерговим завданням законопроекту є скасування злочинних механізмів
розкрадання землі, які діють в даний час, припинення численних зловживань у сфері
розпорядження землями.
Метою законопроекту також є впровадження державної політики
децентралізації повноважень органів влади, наближення адміністративних послуг до їх
кінцевих споживачів, усунення корупційних можливостей в процесі передачі
земельних ділянок у власність або користування шляхом передачі вирішення таких
питань від державного чиновника до органів місцевого самоврядування.
Необхідність прийняття законопроекту також зумовлена потребою
удосконалення системи влади в Україні в рамках проведення реформи місцевого
самоврядування і територіальної організації влади, в основу якої покладено
децентралізацію влади, суттєве розширення повноважень та підвищення ролі
територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення. Це, в свою чергу,
передбачає перерозподіл завдань, повноважень та ресурсів на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
На сьогодні повноваженнями щодо розпорядження землями, які перебувають в
запасі та резервному фонді, наділений центральний орган виконавчої влади – Державне
агентство земельних ресурсів України. Народ в особі виборних органів влади
практично повністю позбавлений прав на землі, від яких залежить його існування.
Зазначені повноваження передані Держземагенству Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо
спрощення процедури відведення земельних ділянок», ухваленим Верховною Радою
України 2 липня 2013 року.
Такі зміни були внесені в рамках реалізації політики жорсткої централізації
повноважень органів державної влади, з метою створення корупційних механізмів
розпорядження державним майном, концентрації владних повноважень на
центральному рівні, перерозподілу національного багатства на користь окремих
фінансово-олігархічних груп, що активно впроваджувалося протягом 2010-2013 років.
Такі підходи явно суперечать основам демократії, соціальній спрямованості
країни, принципам ринкової економіки, йдуть в розріз з державною політикою
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децентралізації системи державного управління, не відповідають вимогам щодо
усунення причин, передумов та механізмів, що створюють корупційні можливості для
чиновників, а також порушують принцип максимального наближення адміністративних
послуг до їх споживачів (принцип доступності).
Як засвідчує практичне застосування зазначених положень Земельного кодексу
України, повноваження щодо розпорядження землями державної власності, зокрема,
землями сільськогосподарського призначення, Держземагенством покладено на
відповідні обласні управління.
Слід наголосити, що в Україні до складу областей входить від 11 до 27 районів,
проте рішення щодо розпорядження землями державної власності ухвалюється на
«рівні області». Це значно ускладнює та уповільнює процес розгляду відповідних
документів, істотно збільшує видатки заінтересованих в одержанні землі осіб,
призводить до порушення строків розгляду документів, а отже – й до порушення
законних прав та інтересів громадян та юридичних осіб.
Також слід наголосити, що надання адміністративних послуг із передачі
земельних ділянок із земель державної власності у власність або користування на
рівень обласними управліннями Держземагентства не узгоджуються із принципами, що
містяться в Законі України «Про адміністративні послуги» в частині доступності
адміністративних послуг.
З 1 січня 2013 року землі державної та комунальної власності в силу Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності» вважаються розмежованими, а відтак,
надходження доходів місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок або прав на
них припинено відповідно до Бюджетного кодексу України. Оскільки на даний момент
не передбачені компенсаційні механізми, то дохідна частина місцевих бюджетів
суттєво зменшується. Це, в свою чергу, не відповідає статті 95 Конституції України
щодо справедливого розподілу суспільного багатства та порушує інтереси
територіальних громад.
Понад два роки реалізації повноважень із розпорядження землями органами
Держземагентства показали велику кількість недоліків та вад цього механізму.
Саме тому пропонується позбавити Держземагенство зазначених повноважень.
Водночас пропонується передати повноваження щодо розпорядження землями
державної власності відповідним органам місцевого самоврядування.
Реалізація органами місцевого самоврядування від імені народу та держави прав
власника на землі запасу та резервного фонду, розташовані на території відповідних
органів місцевого самоврядування, є одним із природних аспектів їх повноважень,
характер яких дозволяє комплексно підходити до питання розпорядження землями із
врахуванням потреб та інтересів місцевого населення, територіальних громад, а також
перспектив розвитку як населених пунктів, так і навколишніх територій.
Слід наголосити, що передача повноважень щодо розпорядження землями
запасу та резервного фонду на відповідних територіях сільським, селищним, міським
радам як представницьким колегіальним органам, дозволить істотно зменшити
корупційні ризики в процесі розпорядження такими землями. Передусім, це
забезпечуватиметься колегіальністю розгляду та вирішення таких питань сільськими,
селищними та міськими радами.
Також слід наголосити, що запропонований підхід виправдав себе протягом
багатьох років, оскільки органи місцевого самоврядування в Україні ефективно
здійснювали повноваження щодо розпорядження землями поза межами населених
пунктів протягом тривалого періоду аж до набрання чинності новою редакцією
Земельного кодексу України у 2002 році.
З метою надання достатнього часу для підготовки органів місцевого
самоврядування до реалізації повноважень з розпорядження землями запасу та
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резервного фонду, пропонується наділити сільські, селищні, міські ради такими
повноваженнями з 1 січня 2016 року.
Відповідно до 1 січня 2016 року пропонується, щоб повноваження з
розпорядження земельними ділянками із земель запасу та резервного фонду поза
межами населених пунктів здійснювали районні державні адміністрації.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
проведення земельних торгів»
Номер, дата реєстрації: 2279 від 03.03.2015
Ініціатор: Народні депутати України Кучер М.І., Бакуменко О.Б.,
Юрчишин П.В., Давиденко В.М., Козаченко Л.П., Лунченко В.В., Кулініч О.І.,
Лабазюк С.П., Івченко В.Є.
Основною метою законопроекту є зменшення корупції в процесі розпорядження
земельними ділянками державної та комунальної власності, а також оптимізація
процедур проведення земельних торгів.
За загальним правилом частини першої статті 134 Земельного кодексу України
продаж та передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності
має здійснюватися на земельних торгах (аукціонах).
Проте частина друга цієї ж статті встановлює достатньо широкий перелік
випадків, коли аукціони не проводяться.
Завдяки цьому держава і місцеві громади втрачають значні кошти, адже рівень
орендної плати при застосуванні неконкурентного порядку передачі їх в оренду, є
суттєво нижчим, ніж той, який мав би бути встановлений на аукціоні.
Крім того, завдяки застосуванню непрозорого порядку передачі земельних
ділянок в оренду, стимулюються корупційні домовленості між розпорядником земель
та особою, яка бажає отримати їх в оренду.
Зважаючи на це, існує необхідність законодавчих змін, які б обмежили
можливість для юридичних і фізичних осіб отримувати земельні ділянки державної та
комунальної власності в оренду без проведення земельних торгів. Така можливість має
бути залишена здебільшого для випадків, коли конкуренція при набутті відповідного
права відсутня.
Необхідність внесення вказаних законодавчих змін передбачена пунктом 1.3
Розділу ХІІ Коаліційної угоди.
Крім того, існують проблеми у законодавчому регулюванні процедури
проведення земельних торгів. Так, в умовах постійного браку коштів у місцевих
бюджетах, органам місцевого самоврядування важко знайти кошти на розробку
землевпорядної документації для формування земельної ділянки, проведення її
нормативної та грошової оцінки тощо. В сьогоднішніх умовах більш доцільним є
надання можливості покладення цих витрат на виконавця торгів (ліцензовану
організацію, яка проводить аукціон), із наступним їх відшкодуванням переможцем
аукціону. Вказана норма існує в редакції частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу
України, але порядок її реалізації виписаний у Кодексі некоректно.
На вирішення зазначених питань і направлений законопроект.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення зміни до Розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України (щодо заборони відчуження земель, розташованих за
межами населених пунктів)»
Номер, дата реєстрації: 2291 від 03.03.2015
Ініціатор: Народні депутати України Дерев`янко Ю.Б., Береза Б.Ю.,
Парасюк В.З., Лученко І.В., Суслова І.М.
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Проект розроблено з метою заборонити до 1 січня 2016 року відчуження
земельних ділянок державної чи комунальної форми власності, розташованих за
межами населених пунктів, а також передача таких земельних ділянок в користування,
оренду, суборенду строком понад 3 роки.
Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші природні ресурси, які є в межах території України, природні
ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права
власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в
межах, визначених Конституцією.
Стаття 14 Конституції України встановила, що земля є основним національним
багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Проте сьогодні, коли держава переживає досить складні часи, деякі посадовці,
користуючись своїм службовим положенням, здійснюють розбазарювання земель,
розташованих за межами населених пунктів.
Ключові порушення полягають у розбазарюванні земель: відчужено десятки
тисяч гектарів земельних ділянок державної та комунальної власності, що знаходяться
поза межами населених пунктів, а відповідальність за це ніхт не поніс.
Прокуратура та міліція не захищають інтереси місцевих громад, усунулись від
виконання обов’язків, дають формальні відписки. Йде масовий дерибан землі по всій
Україні. Право на землю мають лише латифундисти, державні службовці, судді,
прокурори, чиновники, які контролюють земельні процеси.
І якщо в межах населених пунктів є хоч якийсь контроль за відчуженням землі з
боку місцевих громад, то за межами населених пунктів, де «царює» на землях
центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, кожен керівник
якого звільняється зі скандалом за розбазарювання державних земель.
Тому на даний час існує необхідність у запровадженні мораторію на відчуження
земель державної та комунальної власності, розташованих за межами населених
пунктів, а також на передачу їх в оренду, користування до 1 січня 2016 року.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо децентралізації в сфері земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 2322 від 05.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Нестеренко В.Г.
Основною метою законопроекту є розширення земель комунальної власності і
реальної децентралізації управлінням земельними ресурсами. Що дасть можливість
значного збільшення матеріальної основи місцевого самоврядування.
Крім того, зазначені заходи сприятимуть значному наближенню
адміністративних послуг до їх споживачів.
Прийняття Земельного Кодексу України дало можливість законодавчого
унормування земельних відносин, розподілу земель, їх призначення тощо. А Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» 1 січня 2013 року, землі державної та комунальної
власності були остаточно розмежовані. Зазначеним Законом України визначено, що всі
землі, які знаходяться на території сільських, селищних, міських рад, але не входять до
земель населених пунктів, залишаються у власності держави.
Таке рішення вперше спричинило законодавчу колізію, адже в Конституції
України зазначено, що розпоряджатись державною власністю можуть тільки органи
виконавчої влади. Крім того, тривалий час українське законодавство надавало
повноваження розпоряджатись землями, що лежать поза межами населених пунктів, а
з втратою цих повноважень значно ускладнились можливості розбудови соціальної
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інфраструктури, розширення територій населених пунктів, зменшує матеріальну основу
місцевого самоврядування, також створює перешкоди щодо розвитку сільських та
міських територій.
Необґрунтоване позбавлення цих повноважень суперечить поширеній
міжнародній практиці розвинених країн та принципу повсюдності місцевого
самоврядування.
Розпорошення повноважень із розпорядження землями, розташованими за
межами населених пунктів між багатьма органами виконавчої влади, які здебільшого
територіально розташовані у обласних центрах, не сприяє доступності
адміністративних послуг, які вони надають, для населення.
У зв’язку з вищевикладеним необхідно повернути місцевим радам
повноваження щодо розпорядження землями, що лежать за межами населених пунктів
та визначити землі комунальної власності. Це дозволить уникнути законодавчих колізій
і суперечності з Конституцією України, та створити умови для ефективного
територіального розвитку. Від більш ефективного розпорядження землями місцеві
бюджети зможуть щороку отримувати додатково до 1 млрд. грн. на рік.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями
державної власності»
Номер, дата реєстрації: 2338 від 05.03.2015
Ініціатор: Народні депутати України Рудик С.Я., Насалик І.С.
Основною метою законопроекту є створення умов для сталого розвитку
територіальних громад, члени яких матимуть можливість ефективно захищати свої
права та інтереси шляхом участі у вирішення питань, пов’язаних із наданням у
власність та користування земель державної власності, забезпечення прозорості
діяльності органів виконавчої влади, підвищення ефективності управління землями
державної власності, удосконалення співпраці між органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування у галузі земельних відносин, створення умов для
підтримки формування економічно спроможних і дієздатних територіальних громад.
Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Земельний кодекс України визначає, що органи місцевого самоврядування
розпоряджаються землями комунальної власності в межах населених пунктів та
земельними ділянками, на яких розміщені будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого
майна комунальної власності незалежно від їх місця розташування.
Оскільки, земля є матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування, обмеження повноважень сільських, селищних рад у галузі земельних
відносин межами населених пунктів ускладнює процес управління земельними
ресурсами, прогнозування та планування стратегічних завдань розвитку відповідних
територій.
З метою захисту прав територіальних громад та ефективного використання
земель державної власності розроблено проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування
при розпорядженні землями державної власності».
Зазначеним законопроектом пропонується надати сільським, селищним, міським
радам повноваження стосовно погодження питань, пов’язаних з розпорядженням
землями державної власності, розташованими за межами населених пунктів, що
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дозволить здійснювати ефективний контроль за прийняттям управлінських рішень
відповідними органами виконавчої влади.
Також, законопроектом, передбачається внести зміни до статей 118 та 123
Земельного кодексу України, відповідно до яких органи виконавчої влади
зобов’язуються при вирішенні питання надання громадянам або юридичним особам
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність або користування із земель державної власності надсилати належним чином
завірену копію клопотання від цих осіб разом з доданими матеріалами до відповідних
органів місцевого самоврядування.
Законопроектом пропонується врегулювати на законодавчому рівні виключний
перелік підстав для відмови органу місцевого самоврядування у погодженні надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
земель державної власності, що дозволить уникнути зловживань при прийнятті такого
рішення.
Законопроектом, також передбачається надати органам державної влади та
органам прокуратури доступ до Державного земельного кадастру, що дозволить
оперативно та своєчасно отримувати відомості про власників (користувачів) земельної
ділянки та її цільове призначення, обмеження у використанні земель, та іншу
інформацію, необхідну для реалізації повноважень при здійсненні нагляду (контролю)
за додержанням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільноправових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду,
вилучення (викупу) земельних ділянок.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України
про внесення змін до статті 121 Земельного кодексу України (щодо набуття права
власності на земельні ділянки)»
Номер, дата реєстрації: 1874/П від 16.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України постановляє:
Проект Закону України про внесення змін до статті 121 Земельного кодексу
України (щодо набуття права власності на земельні ділянки) (реєстр. № 1874), поданий
народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Кириленком І.Г., Івченком В.Є.,
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Земельного Кодексу України» (щодо
надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування)
Номер, дата реєстрації: 2411 від 18.03.2014
Ініціатор: Народний депутат України Лінько Д.В.

Випуск
№ 101

3 квітня
2015 року

Метою і завданнями проекту Закону є надання в користування земельних
ділянок державної або комунальної власності та встановлено осіб, яким це право
надаватиметься першочергово.
Проектом Закону вносяться доповнення та уточнення щодо надання земельних
ділянок держаної або комунальної власності без права передачі цих земель у приватну
власність. Законопроектом передбачено, що переважним правом на отримання таких
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства матимуть особи,
що проживають на території відповідної сільської, селищної, міської ради. Також,
законопроектом встановлюється, що перехід у власність замкнених земельних ділянок
лісогосподарського призначення (загальною площею до 5 га) у складі селянських,
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фермерських та інших господарств може відбуватися лише на платній основі, тим
самим виключаючи можливість корупційної складової.
Законопроектом передбачається надання в оренду земельних ділянок під
полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями
землекористувачам, які використовують прилеглі земельні ділянки для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва (на термін договору оренди) та
комунальним підприємствам для ведення лісового господарства.
Також проектом встановлюється, що земельна ділянка може бути надана в
користування лише після встановлення меж ділянки за матеріалами інвентаризації
земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до статті 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр» (щодо врегулювання підстав скасування
державної реєстрації земельної ділянки за рішенням суду)
Номер, дата реєстрації: 2412 від 18.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Голубов Д.І.
Метою законопроекту є усунення прогалин в земельному законодавстві при
технічній реалізації законодавчих норм.
Проектом передбачається законодавчо доповнити перелік підстав скасування
державної реєстрації земельної ділянки в Законі України «Про Державний земельний
кадастр».
Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином,
уповноважені державні органи не можуть на власний розсуд ухилятися від реалізації наданих їм
повноважень, але й не мають права виходити за межі, встановлені законодавством.
Підстави скасування державної реєстрації земельної ділянки чітко передбачені в частині
10 статті 24 «Про Державний земельний кадастр» та у пункті 114 «Порядку ведення Державного
земельного кадастру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2012 року №1051:
1) у разі поділу чи об’єднання земельних ділянок;
2) якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки
речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.
Відповідно, неможливо скасувати державну реєстрацію земельної ділянки на підставі
набрання законної сили рішення суду, у порядку, встановленому законом, тому, що державний
кадастровий реєстратор діє лише в межах законів України, і не може робити те, що
непередбачено законодавством.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо активізації проведення земельних торгів та запобігання корупції у сфері
земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 2279 від 19.03.2014
Ініціатор: Народний депутат України Рудик С.Я., Бублик Ю.В.,
Левченко Ю.В., Осуховський О.І., Іллєнко А.Ю., Марченко О.О., Головко М.Й.,
Нестеренко В.Г.

Випуск
№ 101

3 квітня
2015 року

Основною метою проекту Закону є забезпечення активізації проведення
земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності та
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) та вдосконалення норм Земельного
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кодексу України в частині продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки
державної та комунальної власності.
Найбільш оптимальним способом розв’язання проблеми є залучення до
підготовки лотів до продажу та їх продаж на земельних торгах небюджетних коштів (за
рахунок виконавців земельних торгів з наступним відшкодуванням цих витрат
переможцем земельних торгів), що забезпечить зменшення навантаження на державний
та місцеві бюджети, та безпосереднього продажу прав оренди на земельні ділянки.
Необхідність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів та
запобігання корупції у сфері земельних відносин» (далі – проект Закону) обумовлена
потребою активізації проведення земельних торгів, спрощення і здешевлення
процедури підготовки лотів до продажу на земельних торгах та наповненням
Державного бюджету України, а також спрямований на протидію корупції у сфері
земельних відносин.
Недостатній рівень проведення земельних торгів пов’язаний з відсутністю
відповідних коштів в органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
(особливо сільських та селищних рад) на підготовку лотів до продажу на земельних
торгах та оплату послуг виконавцю земельних торгів.
Одним з напрямів вирішення зазначеного питання є фінансування підготовки
лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності або
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах за рахунок коштів
виконавця земельних торгів.
Абзацом другим частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України (далі –
Кодекс) передбачена можливість фінансування підготовки лотів до продажу земельних
ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця земельних торгів на
підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних
торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю
земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.
Проте, згідно з частиною п’ятою статті 135 Кодексу земельні торги проводяться
відповідно до договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних
торгів за рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода виконавцю, та
реєстраційних внесків учасників торгів.
Відповідно до частини першої статті 137 Кодексу організатор земельних торгів
не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів
передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот,
зазначені у частині четвертій статті 136 цього Кодексу.
Згідно з частиною четвертою статті 136 Кодексу визначення виконавця
земельних торгів, дати та місця їх проведення є заключним етапом підготовки лотів до
проведення земельних торгів.
Отже, відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 136 Кодексу визначення
виконавця земельних торгів та укладення договору стосовно проведення земельних
торгів між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів про їх
проведення можливо після підготовки відповідної землевпорядної документації,
реєстрації земельних ділянок та прав на них, проведення експертної грошової оцінки та
встановлення стартової ціни земельної ділянки, стартового розміру плати за права на
неї (оренди, емфітевзису, суперфіцію) і розміру річної плати за користування
земельною ділянкою на умовах оренди, емфітевзису, суперфіцію.
Тобто, проектом Закону визначається порядок встановлення стартового розміру
плати за права на земельну ділянку, іншими словами,- права на укладення договору
оренди (емфітевзису, суперфіцію), з урахуванням нормативної грошової оцінки
земельної ділянки яка є більш об’єктивною ніж, за відсутності достатньо розвиненого
ринку продажу таких прав, експертна оцінка права на земельну ділянку (оренди,
емфітевзису, суперфіцію).
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Таким чином, застосування норми щодо фінансування підготовки лотів до
продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах за рахунок виконавця
земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між
організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним
відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що
сплачуються покупцем лота не в повній мірі законодавчо врегульована.
Згідно з пунктом д) частини четвертої статті 137 Кодексу визначено, що в
оголошенні про проведення земельних торгів зазначаються містобудівні умови і
обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей,
пов’язаних із забудовою. Зазначена норма ускладнює процедуру підготовки лоту, як в
часовому, так і в вартісному аспектах.
Між тим, відповідно до частин першої-третьої статті 29 Закону «Про
регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження входять до
складу вихідних даних для проектування об’єкта будівництва, які отримуються
фізичною або юридичною особою, яка подала до виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває
у власності або користуванні такої особи.
Внесення містобудівних умов до переліку інформації, яка виконавцем земельних
торгів висвітлюється в оголошені про їх проведення ускладнює та здорожує процедуру
підготовки та проведення земельних торгів. Крім того, на етапі підготовки до
проведення земельних торгів відсутній переможець земельних торгів, тобто особа у
якої земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні.
Важливою складовою формування та функціонування ринку земель в частині
продажу земельних ділянок та прав на них є надходження до місцевих бюджетів.
Чинною редакцією глави 21 Кодексу «Продаж земельних ділянок або прав на
них на конкурентних засадах» до об’єктів земельних торгів включено ставку орендної
плати в разі продажу права оренди на земельну ділянку, тобто здійснюється торг за
річну орендну плату. За результатами земельних торгів, згідно з вимогами частини
першої статті 135 Кодексу укладається договір оренди земельної ділянки, кошти від
використання якої надходять до місцевих бюджетів.
Зазначений аспект не відповідає частині першій статті 127 Кодексу та частині
другій статті 135 Кодексу, якими визначено, що органи державної влади та органи
місцевого самоврядування здійснюють продаж земельних ділянок державної чи
комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам,
юридичним особам та іноземним державам, в тому числі на конкурентних засадах.
Пунктом 56 статті 29 Бюджетного кодексу України визначено, що до доходів
загального фонду Державного бюджету України належать 10 відсотків коштів від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що
перебувають у державній власності після розмежування земель державної та
комунальної власності.
У разі продажу прав на земельні ділянки договір купівлі-продажу права на
земельну ділянку між організатором торгів та переможцем земельних торгів з
проголошенням слова «Продано», вважається укладеним в усній формі, а в письмовій
формі укладається договір користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію,
емфітевзису).
Кошти від продажу прав на земельні ділянки державної та комунальної
власності повинні надходити до місцевих бюджетів.
Запровадження норми щодо продажу прав на земельні ділянки узгоджує норми
Бюджетного та Земельного кодексів України в частині продажу прав на земельні
ділянки державної власності та надходження коштів до бюджету.
http://zakon.rada.gov.ua

3 квітня
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Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо децентралізації в сфері земельних відносин»
Номер, дата реєстрації: 2322-1 від 19.03.2015
Ініціатор:Народні депутати України Кривошея Г.Г., Константіновський В.Л.
Основною метою законопроекту є недопущення зосередження повноважень у
розпорядженні земельними ресурсами районними державними адміністраціями
Прийняття Земельного Кодексу України дало можливість законодавчого
унормування земельних відносин, розподілу земель, їх призначення тощо. А Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель
державної та комунальної власності» 1 січня 2013 року, землі державної та комунальної
власності були остаточно розмежовані. Зазначеним Законом України визначено, що всі
землі, які знаходяться на території сільських, селищних, міських рад, але не входять до
земель населених пунктів, залишаються у власності держави.
Необґрунтоване передання даних земель до комунальної власності призведе до
зростання корупції в управлінні земельними ресурсами.
У зв’язку з вищевикладеним необхідно залишити Земельний кодекс України без
суттєвих змін.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують
підвищення ефективності управління плануванням розвитку землекористування
територіальними громадами на території сільських (селищних, міських рад)».
Номер, дата реєстрації: 2433 від 19.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кадикало М.О.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують
підвищення ефективності управління плануванням розвитку землекористування
територіальними громадами на території сільських (селищних, міських рад) має такі
цілі:
• удосконалення та доповнення існуючих правових норм в частині розробки
проектів землеустрою на місцевому рівні;
• запровадження єдиних норм та методології розробки і функціонування
місцевих цільових програм з розвитку земельних відносин; раціонального
використання земель, їх відтворення та охорони; територіального планування розвитку
землекористування територій рад.
• підвищення якості проектів землеустрою, що розроблятимуться відповідно
до пропонованих змін;
• зменшення корумпованості галузі земельних відносин та перерозподілу
земель шляхом введення в цей процес інституту зонування земель за їх категоріями та
типами землекористування за межами населених пунктів територій рад, обмежень
(обтяжень) у використанні земель, землевпорядних регламентів та зменшення кількості
погоджень органами виконавчої влади.
• організацію землекористування сільськогосподарського підприємства,
фермерського господарства виходячи з екологічних та економічних умов, формування
інженерної та соціальної інфраструктури в межах територій рад;
• розроблення комплексу заходів щодо охорони земель, ґрунтів та інших
природних ресурсів, що тісно пов’язані із землею із врахуванням перспективи розвитку
землекористування територій рад;
• формування територіальних природоохоронних, сільськогосподарських
(технологічних), містобудівних, санітарних та інших обмежень (обтяжень) у
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використанні земель та інших природних ресурсів, що тісно пов’язані із землею за
межами населених пунктів;
• проектування інженерної (полезахисні лісосмуги та інші ґрунтозахисні
насадження, гідротехнічні споруди тощо) та шляхової мережі на місцевому рівні;
• розроблення плану регулювання земельних відносин між власниками
земельних часток (паїв) та сільськогосподарським підприємством (фермерським
господарством) із складанням щорічника обігу земельних ділянок;
• удосконалення порядку розгляду і затвердження проектів землеустрою на
місцевому рівні їх фінансування.
Впровадження пропонованих законопроектом змін вимагає також перегляду
Кабінетом Міністрів України існуючих порядків розроблення проектів землеустрою,
коригування ряду інших підзаконних актів а також прийняття державних стандартів,
норм і правил узгоджених із вимогами стандартів, норм і правил європейського союзу.
Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що
забезпечують підвищення ефективності управління плануванням розвитку
землекористування територіальними громадами на території сільських (селищних,
міських рад), викликане напруженою ситуацією, що склалася в системі місцевого
самоврядування через його відсторонення від вирішення питань у сфері земельних.
Крім того 1 квітня 2014 р. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження №
333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні» якою передбачено формування
ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для
створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання
високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого
народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на
відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.
Відповідно до статті 19 закону України «Про землеустрій» до повноважень
сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою на їх територіях належать: а)
організація і здійснення землеустрою; б) здійснення контролю за впровадженням
заходів, передбачених документацією із землеустрою; в) координація здійснення
землеустрою та контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;
г) інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; ґ) вирішення інших
питань у сфері землеустрою відповідно до закону.
Відсторонення місцевого самоврядування на відповідних територіях рад
(визначених статтею 130 Земельного кодексу України) від здійснення земельної
реформи, вдосконалення земельних відносин, розподілу земель за цільовим
призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів,
формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, створення
екологічно сталих агроландшафтів тощо привело до погіршення якості та доступності
публічних послуг внаслідок ресурсної неспроможності здійснювати власні і делеговані
повноваження переважної більшості органів місцевого самоврядування.
Практика розроблення проектів землеустрою, що забезпечують планування
розвитку землекористування виявила низку проблем які потребують законодавчого
врегулювання. Зокрема, визначення (ідентифікація) прав на земельні ділянки за
межами населених пунктів на територіях землекористування сільськогосподарських та
інших підприємств; організація землекористування сільськогосподарських підприємств
як територіальної основи створення умов сталого землекористування та встановлення
обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та охороні земель. Існують
також додаткові фактори, які впливають на реалізацію заходів щодо планування
землекористування за межами населених пунктів, наприклад, необхідність розроблення
відповідно до вимог закону України «Про охорону земель» заходів щодо охорони
земель та ґрунтів, облаштування землевпорядних елементів інженерної інфраструктури
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(протиерозійних та гідротехнічних споруд, полезахисних лісонасаджень, польових
доріг тощо), перехід прав власності на земельну ділянку і відповідно зміна
землекористувача тощо. Більшість природоохоронних та інженерних заходів повинні
розроблятись і здійснюватись на території сільських, селищних рад.
На жаль, існуючі на сьогодні норми щодо розробки проектів землеустрою, не
забезпечують підвищення ефективності управління плануванням розвитку
землекористування територіальними громадами на території сільських (селищних,
міських рад) не відповідають вимогам, що створюють належний рівень захисту
інтересів громадян. В результаті територіальні громади, практично не впливали на
розвиток земельних відносин та планування використання і охорони земель, а правове
поле не містить достатньо мотиваційних чинників для раціонального
землекористування на відповідних територіях.
Збереження існуючої недостатньої правової визначеності щодо землеустрою
територій рад за межами населених пунктів призведе також до ускладнення
демографічної ситуації у більшості територіальних громад (старіння населення,
знелюднення сільських територій та монофункціональних міст), неузгодженості
місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами
територіальних громад.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо приведення
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до
європейських та міжнародних вимог)»
Номер, дата реєстрації: 1460-1П від 23.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо приведення законодавства України у сфері
насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог),
(реєстр. № 1460-1), поданий народними депутатами України Мірошниченком І.В.,
Івченком В.Є., Бакуменком О.Б.
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 внесення змін до Закону України «Про карантин рослин»
(щодо реформування системи державного регулювання у сфері карантину рослин
та приведення фітосанітарних заходів у відповідність до міжнародних стандартів і
зобов’язань)»
Номер, дата реєстрації: 1875/П від 23.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Кутовий Т.В.
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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 карантин рослин» (щодо реформування системи державного
регулювання у сфері карантину рослин та приведення фітосанітарних заходів у
відповідність до міжнародних стандартів і зобов’язань)», (реєстр. № 1875), поданий
народними депутатами України Івченком В.Є., Мірошниченком І.В., Кутовим Т.В.
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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 Кримінального кодексу України
(щодо кримінально-правової охорони земель водного фонду)»
Номер, дата реєстрації: 2454 від 23.03.2015
Ініціатор: Народні депутати України Антонищак А.Ф., Добродомов Д.Є.,
Кутовий Т.В., Мусій О.С., Томенко М.В., Матківський Б.М.
Метою і завданням Закону є забезпечення можливості притягнення до
кримінальної відповідальності за незаконні дії стосовно земель водного фонду,
зокрема незаконне зняття ґрунтового шару земель водного фонду в істотному
розмірі, незаконне штучне утворення земельної ділянки на землях водного фонду,
незаконне виведення земельної ділянки зі складу земель водного фонду.
Завданням законопроекту є підвищення ефективності протидії екологічній
злочинності в Україні.
Останнім часом різко посилився негативний вплив людини на навколишнє
природне середовище, значно зріс обсяг такого втручання. Це обумовлено розвитком
науково-технічного прогресу (індустріалізацією суспільства) та зростанням населення
на Землі. Розміри і наслідки впливу людської діяльності якісно змінилися.
Нераціональне втручання в природу, порушення природного балансу та
неконтрольоване використання природних ресурсів наближає людство до екологічної
катастрофи.
Важливу роль у забезпеченні для людини безпечного стану довкілля відіграє його
правова охорона. Проблема охорони земель водного фонду набула значної актуальності
останні роки. Саме в цей час незмірно зросла зацікавленість до використання земель
водного фонду і почали проявлятися негативні екологічні наслідки. Землі водного
фонду є складовою всіх земель України, і як основне національне багатство, повинно
підлягати належній охороні з боку держави шляхом запобігання шкідливій і
незаконній людській діяльності, яка може погіршити або змінити якісний стан цих
земель і водних об’єктів.
На землі водного фонду як елемент довкілля зростає негативний антропогенний
вплив, особливо небезпечний у випадках її самовільного зайняття, нецільового
використання, руйнування або нераціонального зняття поверхневого (ґрунтового)
шару, а також інше негативне втручання в структуру земель водного фонду. Такі дії і
стали причиною встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні
винні посягання, які завдають шкоду землям водного фонду та негативно впливають на
стан довкілля в цілому, спричиняючи екологічну небезпеку.
Одним із перспективних напрямів протидії незаконним посяганням є
кримінальне законодавство України. Для покращення кримінально-правової охорони
земель водного фонду необхідно удосконалювати положення статті 2392 КК України та
статті 1971 КК України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо збереження довкілля та родючого шару ґрунту)».
Номер, дата реєстрації: 2223 від 25.03.2015
Ініціатор: Народний депутат України Томенко М.В., Ленський О.О.,
Суслова І.М., Луценко І.В.
Основна мета цього законопроекту - зберегти довкілля та родючий шар ґрунту
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від негативного впливу, що має місце при випалюванні рослинності та її залишків.
Цілі проекту полягають у зменшенні кількості діянь, пов'язаних з випалюванням
рослинності та її залишків.
Завданнями цього законопроекту є встановлення чітких понять та визначень, а
також розмежування діянь, пов'язаних з випалюванням рослинності (її залишків), на
адміністративні проступки та кримінальні злочини.
Випалювання сухої рослинності та її залишків породжує багато негативних
наслідків. В першу чергу слід відмітити погіршення довкілля, зокрема, забруднення
атмосферного повітря. По-друге, вплив високої температури негативно впливає на
родючість ґрунтів. По-третє, випалювання рослинності та її залишків нерідко
спричиняє пожежі на сусідніх земельних ділянках, лісових масивах, загороджувальних
лісових полосах, що знаходяться поруч з ділянкою, де здійснюється таке випалювання.
Водночас внаслідок цього можуть бути пошкоджені лінії електропередач та інші
об'єкти.
Чинне законодавство досить нечітко визначає таке діяння, як з точки зору
дефініцій, так і щодо його караності. Зокрема, не проведена меж між такими діями, як
випалювання сухої рослинності та випалювання її залишків (хоча з точки зору
суспільної шкідливості (небезпеки) вони є різними). Водночас законодавство України
про адміністративні правопорушення та кримінальне законодавство майже не
розмежовують ці діяння. Отже, внаслідок вчинення одного й того ж самого діяння
особа може бути притягнута, як до адміністративної, так і до кримінальної
відповідальності.
Таким чином, необхідність цього законопроекту обґрунтовується нагальною
потребою чітко визначити деякі поняття у законодавстві про рослинний світ,
розмежувати діяння, що являють собою вплив на рослинність (її залишки) вогнем, в
залежності від ступені суспільної шкоди (небезпеки), конкретно визначивши, які з них
є адміністративним правопорушенням, а які - кримінальним злочином.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
04.03.2015
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України «Про
внесення змін до статті 23 Кодексу України про надра (щодо вдосконалення умов
доступу сільськогосподарських товаровиробників до підземних прісних водних
ресурсів)»
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України «Про
внесення змін до статті 23 Кодексу України про надра (щодо вдосконалення умов
доступу сільськогосподарських товаровиробників до підземних прісних водних
ресурсів)» (далі – проект Закону України), Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проектом Закону України вносяться зміни до Кодексу України «Про надра», в
якому встановлений порядок використання надр та їх охорону, розробку і затвердження
відповідних стандартів, норм і правил, встановлення збору за видачу спеціальних
дозволів на користування надрами.
Проект має на меті забезпечити чітку законодавчу визначеності права
землевласників та землекористувачів, які є виробниками сільськогосподарської
продукції, на застосування чинного спрощеного порядку видобування підземних
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прісних вод (без отримання гірничого відводу та спеціального дозволу) в порядку
передбаченому статтею 23 Кодексу України про надра.
Прийняття Закону України дозволить усунути неоднозначне трактування
існуючих норм та пов’язаних із цим зловживань, що створить сприятливі умов для
подальшого розвитку сільського господарства та тваринницьких і птахівничих ферм
(комплексів) зокрема.
Повний пакет документів до проекту Закону України розміщено на офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України 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. Відповідальний виконавець: Сіроштан
Олександр Миколайович, тел. 226-29-97. Е-mail: alexander.siroshtan@minagro.gov.ua.
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект має на меті забезпечити чітку законодавчу визначеність права
землевласників та землекористувачів, які є виробниками сільськогосподарської
продукції, на застосування чинного спрощеного порядку видобування підземних
прісних вод (без отримання гірничого відводу та спеціального дозволу) в порядку,
передбаченому статтею 23 Кодексу України про надра.
Прийняття проекту Закону дозволить усунути неоднозначне трактування
існуючих норм та пов’язаних із цим зловживань, що створить сприятливі умови для
подальшого розвитку сільського господарства, зокрема тваринницьких і птахівничих
ферм (комплексів).
Жодна галузь сільського господарства не може обходитися без водопостачання
та/або доступу до водних ресурсів.
Одним із шляхів забезпечення водою тваринницьких та птахівничих ферм
(комплексів) є видобування прісних підземних вод в межах земельних ділянок (власних
або орендованих), на яких знаходяться такі ферми (комплекси). Для організації такого
водопостачання необхідно отримати декілька дозвільних документів (гірничий відвід та
спеціальний дозвіл на користування надрами). Початок процедури їх оформлення не
гарантує їх отримання, вимагає часу та коштів та в цілому призводить до затримок у
початку запуску роботи таких ферм (комплексів), підвищує ризики для інвесторів, які
вкладають кошти у відповідні проекти. Як наслідок, все це стримує розвиток
тваринництва та птахівництва в Україні.
У той же час статтею 23 Кодексу України про надра передбачена можливість
видобування прісних підземних вод без отримання спеціального дозволу та гірничого
відводу. Зазначене є можливим за дотримання певних умов (обмежень), якими, у тому
числі, є:
мета, з якою використовуються добуті підземні води (їх можна використовувати
виключно для власних господарсько-побутових потреб);
продуктивність водозабору підземних вод (не може бути більшою за 300 метрів
кубічних на добу).
Таким чином, стаття 23 Кодексу України про надра встановлює спрощений
порядок реалізації права землевласників і землекористувачів на видобування прісних
підземних вод. Але внаслідок наведених обмежень, а також внаслідок існуючих
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множинних трактувань наведених вище положень, передбачений зазначеним кодексом
спрощений порядок доступу та користування підземними прісними водами майже не
дає сільгоспвиробникам можливості ним скористатися. Зазначене має місце внаслідок
наступних обставин:
По-перше, вживання у статті 23 Кодексу України про надра терміну «власні
господарсько-побутові потреби» не дає чіткої відповіді на те, чи охоплює цей термін
використання підземних вод для потреб, пов’язаних із власною діяльністю
сільгоспвиробників. В чинному законодавстві України відсутнє чітке визначення цього
терміну.
По-друге, термін «продуктивність водозаборів підземних вод» тлумачиться
представниками відповідних органів влади як “сумарна потужність водозабірних
машин/пристроїв (насосів)”. Відтак кожен землевласник (землекористувач), який
використовує водозабірні пристрої, технічні характеристики яких дозволяють
видобувати хоча б на один кубометр підземних вод на добу більше ніж 300 кубометрів
(незалежно від фактичних обсягів їх видобутку за показниками лічильників) повинен,
на думку представників відповідних органів влади, отримувати гірничий відвід та
дозвіл на користування надрами в загальному порядку.
Враховуючи вищевикладене, для створення більш передбачуваного та
сприятливого середовища для розвитку тваринництва та птахівництва, а також ведення
сільськогосподарського бізнесу в Україні загалом, виникає необхідність внесення
відповідних уточнюючих змін до Кодексу України про надра.
http://minagro.gov.ua/
16.03.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві» (далі – проект постанови) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови та аналіз регуляторного впливу
проекту постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі просимо надати протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, Україна, 01001 та на e-mail: tetiana.sharko@minagro.gov.ua, контактна особа:
Шарко Тетяна Степанівна, тел. (044) 278-56-10;
Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, Україна,
01011 та на e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку
документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві» (далі – проект
постанови) пропонується затвердити перелік документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання
створити фермерське господарство та отримати у власність чи оренду земельну ділянку
державної або комунальної власності.
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Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 7 Закону України «Про
фермерське господарство» перелік документів, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної
політики.
Досвід роботи у будь-якій галузі економіки підтверджується записом у трудовій
книжці – основним документом про трудову діяльність особи.
При цьому в разі відсутності трудової книжки або її втрати підтвердженням
провадження особою трудової діяльності може бути архівна довідка про стаж роботи
громадянина в сільському господарстві, видана на підставі архівних документів, із
зазначенням їх пошукових даних; копія трудового договору (угоди) між працівником і
власником підприємства, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі
сільського господарства не менше одного року.
Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у
таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у Погосподарській
книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими,
селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 р. № 409, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 19 січня 2010 р. за № 44/17339.
Крім того, у зв’язку з тим, що фізичні особи-підприємці відповідно до
законодавства не можуть самостійно заводити трудові книжки, підтвердженням
ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства є
відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо,
що один рік є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та
вмінь з технологій використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та
тваринницької сільськогосподарської продукції.
http://minagro.gov.ua/
16.03.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку
проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та
реалізації насіння і садивного матеріалу»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін у додаток 2 до
Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та
реалізації насіння і садивного матеріалу» Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до закону України «Про насіння і
садивний матеріал» та з метою спрощення процедури проходження атестації
фізичними та юридичними особами для надання їм права на виробництво та реалізацію
насіння і садивного матеріалу.
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).
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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, тел./факс 279 27 04, виконавець
Шутенко Таїса Олександрівна.
Державна регуляторна служба України, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, Еmail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про внесення змін у додаток 2 до Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу»
(далі – проект наказу) є внесення змін у додаток 2 до Порядку проведення атестації
суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного
матеріалу, в частині надання суб’єктом господарювання інформації про
місцезнаходження та площі земельної ділянки для вирощування насіння та садивного
матеріалу, що спростить процедуру проходження атестації фізичними та юридичними
особами для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного
матеріалу та унеможливить неправильне трактування діючого порядку.
Проект наказу розроблено відповідно до Закону України «Про насіння і
садивний матеріал», Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Відповідно діючого Порядку фізичні та юридичні особи з метою проходження
атестації для надання їм права на виробництво та реалізацію насіння і садивного
матеріалу подають заяву до територіального органу Державної інспекції сільського
господарства України, до якої, зокрема, додається атестаційний лист виробника насіння
та/або садивного матеріалу, що передбачає надання інформації про наявність та розмір
земельної ділянки, що перебуває у власності, постійному користуванні чи оренді, для
ведення насінництва та розсадництва у суб’єкта господарювання. Подання такої
інформації необґрунтовано обмежує можливості для атестованих виробників насіння та
садивного матеріалу щодо використання послуг підрядників, які мають у своєму
користуванні землю (на правах власності або оренди) та надають послуги з ведення
насінництва та розсадництва.
http://minagro.gov.ua/
17.03.2015
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України «Про
безпечність та гігієну кормів»

Випуск
№ 101

3 квітня
2015 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
безпечність та гігієну кормів» (далі – проект Закону України) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному сайті
Мінагрополітики України.
Проект Закону України визначає правові, організаційні та економічні засади у
сфері виробництва, експорту, імпорту, використання, пакування, маркування,
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транспортування, зберігання та введення в обіг кормів, кормових добавок та преміксів,
основи забезпечення їх якості та безпеки
Метою проекту Закону є стимулювання виробництва кормів, збереження,
поліпшення продуктивності сільськогосподарських тварин, отримання якісної та
безпечної продукції тваринництва, забезпечення виробництва якісних та безпечних для
здоров'я тварин кормів.
Прийняття проекту Закону України дасть можливість поліпшити фінансовоекономічний стан сільськогосподарських товаровиробників, збільшити обсяги
виробництва та рівень споживання продукції тваринництва на одну особу, підвищити
доходи сільського населення та в деякій мірі стабілізувати соціально - економічний
добробут на селі.
Прийняття проекту Закону України продиктовано необхідністю гармонізації
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині порядку
забезпечення безпечності та гігієни кормів.
Законопроект є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики.
Розробником проекту Закону України є Міністерство аграрної політики та
продовольства України.
Проект Закону України та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу
регуляторного впливу в письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна регуляторна служба України: 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
Міністерство аграрної політики та продовольства України: 01011, м. Київ, вул.
Хрещатик, 24; тел. 278 80 49; oleksandr.lozovitskiy@minagro.gov.ua, Лозовицький
Олександр Сергійович.
Розроблення законопроекту обумовлено тим, що питання виробництва,
експорту, імпорту, використання, пакування, маркування, транспортування, зберігання
та введення в обіг кормів, кормових добавок та преміксів, основи забезпечення їх
якості та безпеки в Україні законодавчо не врегульовано. Виробники та споживачі цієї
продукції не захищені законодавством від неякісної і небезпечної як сировини, так і
продукції.
Прийняття
законопроекту
продиктовано
необхідністю
гармонізації
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині порядку
забезпечення безпечності та гігієни кормів.
Проект Закону України розроблено в рамках реалізації статті 64 Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, ратифікованої Законом
України від 16 вересня 2014 року за № 1678-VII, відповідно до якої, Україна має
наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи щодо охорони
тварин до законодавства ЄС, як це визначено у Додатку V до цієї Угоди.
Прийняття проекту Закону України сприятиме гармонізації законодавства
України із законодавством Європейського Союзу в сфері безпечності харчових
продуктів в частині порядку забезпечення безпечності та гігієни кормів.
http://minagro.gov.ua/

3 квітня
2015 року
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3 квітня
2015 року

23.03.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів» Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проект постанови підготовлено на виконання Закону України від 02 березня
2015 року № 217-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік» та з метою надання суб’єктам господарювання агропромислового
комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у банках кредитами.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресами:
Державна регуляторна служба України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011), еmail: inform@dkrp.gov.ua.
Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001), е-mail: oxana.prudkaya@minagro.gov.ua;anzhela.nigayeva@minagro.gov.ua.
Відповідальний виконавець: Нігаєва Анжела Едуардівна, тел. 279-79-90.
Метою прийняття проекту постанови є затвердження Порядку, який
визначатиме механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у
державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів» (далі – проект Порядку).
Дана мета досягається шляхом виплати суб’єктам господарювання
агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у
банках кредитами.
Запропонованим проектом Порядку передбачено, що:
одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання агропромислового
комплексу – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності;
компенсація надається за кредитами, залученими для покриття виробничих
витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних
добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва
комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та
птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати
послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, робіт (послуг) з підготовки та
обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб і шкідників, збирання врожаю;
компенсація надається у національній валюті у розмірі нарахованої та фактично
сплаченої у поточному році позичальником відсоткової ставки за користування
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кредитами, зменшеної на 16 процентних пунктів та в іноземній валюті у розмірі 6
відсотків річних;
Мінагрополітики України здійснює розподіл бюджетних призначень між
департаментами агропромислового розвитку облдержадміністрацій пропорційно
середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у
постійних цінах) за попередні три роки, що передують звітному року, згідно з даними
органів державної статистики;
Мінагрополітики України за підсумками десяти, а надалі щомісяця, у разі
потреби може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань між
департаментами агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.
Крім того, проектом Порядку визначається регламент роботи конкурсних
комісій, які створюються відповідними облдержадміністраціями для проведення
конкурсу та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації за кредитами, а
також необхідний перелік документів, які позичальники подають до конкурсних
комісій для отримання права на компенсацію.
Також проектом Порядку передбачається, що конкурсні комісії при розгляді
поданих позичальниками документів для одержання права на компенсацію надають
переваги позичальникам:
у першу чергу, які мають річний дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;
у другу чергу, які здійснюють діяльність з вирощування та розведення великої
рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби.
Відповідно до Закону України від 02 березня 2015 року № 217-VIII «Про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (далі –
Закон) Мінагрополітики України передбачається бюджетна програма 2801030
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення
кредитів» з обсягом фінансування 300 млн. гривень.
На виконання Закону та з метою надання суб’єктам господарювання
агропромислового комплексу часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у
банках кредитами Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів».
http://minagro.gov.ua/
25.03.2015
Повідомлення про оприлюдненняпроекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив
чинність,наказу Міністерства аграрної політики Українивід 15 липня 2005 року №
318»

Випуск
№ 101

3 квітня
2015 року

Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до
законодавства України наказу Міністерства аграрної політики України від 15 липня
2005 року № 318 «Про затвердження Форми кредитного договору про бюджетні
позики в межах режиму державних заставних закупівель» шляхом визнання таким, що
втратив чинність.
Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 736 «Про
запровадження державних форвардних закупівель зерна» визнано такою, що втратила
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чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2005 № 546 «Про
затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму державних
заставних закупівель зерна».
Зазначений проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів / Проекти наказів).
Пропозиції та зауваження до проекту наказу можна надсилати протягом місяця з
дня оприлюднення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент економічного розвитку,
аграрного ринку та інвестиційної політики Міністерства аграрної політики та
продовольства
України,
електронна
адреса: marina.tarasova@minagro.gov.ua
(виконавець Тарасова Марина Іванівна, тел. (044) 279-84-01).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до
законодавства України власних нормативно-правових актів, шляхом визнання таким,
що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 15 липня 2005
року № 318 «Про затвердження Форми кредитного договору про бюджетні позики в
межах режиму державних заставних закупівель».
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня
2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014
року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо необхідності
перегляду та приведення у відповідність до Конституції та законодавства України
власних нормативно-правових актів, 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,
розроблено проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політики України від 15 липня 2005 року № 318».
З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм
законодавства, у зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від
09 липня 2005 № 546 «Про затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах
режиму державних заставних закупівель зерна» на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 № 736 «Про запровадження державних
форвардних закупівель зерна», наказ Міністерства аграрної політики України від 15
липня 2005 року № 318 «Про затвердження Форми кредитного договору про бюджетні
позики в межах режиму державних заставних закупівель», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 21 липня 2005 р. за № 786/11066, визнається таким, що
втратив чинність.
http://minagro.gov.ua/
27.03.2015
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15
липня 1997 року № 212»
З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм
законодавства, у зв’язку із втратою чинності Закону України «Про оподаткування
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прибутку підприємств» на підставі прийняття Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства
України від 15 липня 1997 року № 212 «Про затвердження Порядку індексації валових
доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1997 року за № 316/2120,
підлягає визнанню таким, що втратив чинність.
Зазначений проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна
політика / Проекти регуляторних актів/Проекти наказів).
Пропозиції та зауваження до проекту наказу просимо надсилати протягом
місяця з дня оприлюднення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент економічного розвитку,
аграрного ринку та інвестиційної політики Міністерства аграрної політики та
продовольства України, електронна адреса: diana.korotkevych@minagro.gov.ua
(виконавець Короткевич Діана Володимирівна, тел. (044) 279-84-01).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України,
електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу розроблений з метою приведення у відповідність до
законодавства України наказу Міністерства сільського господарства і продовольства
України від 15 липня 1997 року № 212 «Про затвердження Порядку індексації валових
доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції», шляхом
визнання таким, що втратив чинність.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 23 серпня
2014 року № 29598/1/1-14 до листів Міністерства юстиції України від 28 липня 2014
року № 9825-0-4-11/10.1 та від 25 липня 2014 року № 10.1-19/46 щодо необхідності
перегляду та приведення у відповідність до Конституції та законодавства України
власних нормативно-правових актів, 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,
розроблено проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15 липня 1997 року
№ 212».
З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до норм
законодавства, у зв’язку із втратою чинності Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» на підставі прийняття Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755, наказ Міністерства сільського господарства і продовольства
України від 15 липня 1997 року № 212 «Про затвердження Порядку індексації валових
доходів і витрат підприємств – виробників сільськогосподарської продукції»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 1997 року за № 316/2120, та
який розроблено на виконання Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств», визнається таким, що втратив чинність.
http://minagro.gov.ua/
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27.03.2015 Україна до 27 березня експортувала майже 26,7 млн. тонн
зернових - Мінагропрод
Україна з початку 2014/15 МР станом на 27 березня експортувала 26,781 млн.
тонн зернових.
Обсяг експорту пшениці склав 9,697 млн. тонн, ячменю - 4,069 млн. тонн, кукурудзи 12,737 млн. тонн, інших зернових - 278 тыс. тонн.
Крім того, на звітну дату на судна було завантажено 204 тис. Тонн зернових
культур.
Таким чином, обсяг експортованих і підготовлених до експорту зернових склав 26,985
млн. тонн (пшениці - 9,744 млн. тонн, ячменю – 4,069 млн. тонн, кукурудзи – 12,894
млн. тонн).
За даними Мінагропроду, на внутрішньому ринку ціни попиту на зернові коливаються
залежно від регіону: на пшеницю 3 класу - від 3470 до 4950 грн./т, на фуражну
пшеницю 6 класу – від 3100 до 4300 грн./т.
АПК-Інформ
26.03.2015 Мінагропрод України реалізує проект реформ спільно зі
Світовим банком
Міністерство аграрної політики та продовольства України розпочало реалізацію
спільного зі Світовим банком проекту підтримки реформ у сільському господарстві та
земельних відносинах. Про це йшлося в ході зустрічі міністра аграрної політики та
продовольства України Олексія Павленка з директором сектору сільського
господарства та розвитку сільських територій Світового банку Юргеном Вогелем.
«Спільно з банком успішно був реалізований проект «Видача державних актів
на право власності на землю та розвиток системи кадастру», розпочата робота із
реалізації Гранту для Проекту підтримки реформ у сільському господарстві та
земельних відносинах Фонда інституційного розвитку Світового банку» – зазначив
Олексій Павленко
За його словами, метою даного проекту є забезпечення уряду України
інструментарієм для моніторингу політики та оцінки впливу реформ на розвиток
сільського господарства та управління земельними ресурсами.
Запропонований проект складається з трьох компонентів. Зокрема,
передбачається посилення можливостей Мінагропроду та інших державних органів
щодо запровадження ринку земель, економічної оцінки стратегій консолідації земель,
оподаткування земель, впливу торговельної політики на виробників.
Також в рамках проекту планується модернізація потужностей Центру
державного земельного кадастру, Держреєстру прав і Держстату для обробки та
публікації даних про ринки землі, роботу сектора сільського господарства, на основі
існуючих необроблених даних.
Крім того, передбачається «модернізація можливостей представників
державного та приватного секторів щодо використання існуючих емпіричних доказів
при створенні інвестиційних проектів, проектів законів і нормативних актів».
Координатором проекту є заступник міністра аграрної політики та
продовольства з питань євроінтеграції Владислава Рутицька.
АПК-Інформ
26.03.2015 Мінінфраструктури України очікує $ 2 млрд. інвестицій у
розвиток портової інфраструктури
Україна в найближчі 5 років може очікувати до $ 2 млрд. інвестицій у розвиток
державної портової інфраструктури, якщо буде реалізований комплекс запропонованих
Міністерством інфраструктури та бізнес-спільнотою змін у функціонування галузі. Про
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це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков в ході зустрічі з
представниками бізнесу.
За словами Ю.Васькова, основною і найбільш важливою проблемою
функціонування портової галузі є недосконалість законодавства, що регламентує
залучення інвестицій у розвиток портової інфраструктури.
«Також слід прийняти порядок компенсації інвестицій у стратегічні
інфраструктурні об'єкти, який повинен був прийнятий ще в 2013 р., відновити
спеціальні економічні зони в портах «Одеса» та «Рені» і ратифікувати відповідні закони
для поступового надання статусів спеціальних зон всім морським і річковим портам
України»,- зазначив заступник міністра.
Також Ю. Васьков додав, що зношеність портової інфраструктури в Україні
становить 90%, тому повинні бути доступні всі форми розвитку державно-приватного
партнерства, спрямовані на розвиток галузі, - як на умовах оренди та концесії, так і
приватизації портової інфраструктури, яка не має стратегічного значення.
РБК-Україна
24.03.2015 У найближчі два роки Мінагропрод очікує залучення в економіку
України близько $ 25 млрд. інвестицій
У 2015-2016 рр. Міністерство аграрної політики та продовольства очікує
залучення в економіку України близько $ 25 млрд. інвестиційних коштів. Про це 24
березня у своєму виступі на Українсько-американському аграрному конгресі у
Вашингтоні заявив глава Мінагропроду України Олексій Павленко.
Зокрема, за його словами, передбачається залучення інвестування в
сільськогосподарські ресурси і технології, системи зрошення, глибоку переробку зерна,
інфраструктуру і логістику.
Міністр також зазначив, що Україна продовжить залишатися одним з провідних
світових виробників продовольства, «проте акценти будуть зміщені від кількості в
сторону стабільності та якості».
Ключовими завданнями для українського АПК, підкреслив О. Павленко, є
досягнення стабільно високих показників врожайності сільгоспкультур, розвиток
переробної галузі та концентрація уваги на виробництві.
«Ефектом від вирішення зазначених завдань стане підвищення прогнозованості
українського аграрного ринку, диверсифікація і розширення ринків збуту, підвищення
продовольчої безпеки країни в якісному вираженні, а також збільшення привабливості
аграрного сектора України для інвесторів», - вважає міністр.
АПК-інформ
24.03.2015 Програма держпідтримки українських аграріїв дозволить брати
п'ятирічні безвідсоткові кредити на сільгосптехніку - Павленко
Програма підтримки агровиробників, закладена у державному бюджеті у розмірі
300 млн. грн., дозволить фермерам брати безвідсоткові п'ятирічні кредити, в т.ч. на
купівлю сільськогосподарської техніки. Про це заявив міністр аграрної політики і
продовольства України Олексій Павленко.
«Закон України про держбюджет на 2015 передбачає фінансування декількох
програм. Зокрема, щодо закупівлі техніки через НАК «Украгролізинг» - на 54 млн. грн.,
надання кредитів фермерським господарствам - 25,6 млн. грн. і фінансова підтримка
заходів в агропромисловому комплексі - 300 млн. грн., яка передбачає компенсацію
відсотків за кредитами, взятими в т.ч. на купівлю сільгосптехніки», - повідомив міністр.
При цьому він підкреслив, що попит на сільгосптехніку та запчастини до неї в
Україні великий, однак можливості аграріїв істотно скоротилися на тлі різкої
девальвації гривні. Вартість імпортної техніки, за словами міністра, виросла в 3 рази,
вартість вітчизняної техніки, в якій є частина імпортних комплектуючих, зросла вдвічі.
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З урахуванням даних факторів Мінагропрод прогнозує, що в другій половині 2015
почнеться збільшення обсягу продажів сільгосптехніки.
«Для сільгосптоваровиробників це період проведення збирання ранніх зернових
і зернобобових культур, можливість переглянути перспективні плани розвитку
підприємств, в т.ч. в частині поновлення технічного парку», - зазначив О. Павленко.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 2 березня прийняла зміни до закону про
державний бюджет на 2015, виділивши додатково 550 млн. грн. на підтримку
українського АПК, зокрема 300 млн. грн. планується використати для здешевлення
кредитів переважно малим та середнім сільгоспвиробникам.
За даними Мінагропроду, імпорт сільгосптехніки в 2014 р. склав $ 559 млн., що
майже вдвічі менше показника 2013 р. Зокрема, в 2014 р. було імпортовано 16,9 тис.
тракторів на загальну суму $ 207, 5 млн., 882 комбайна на $ 91 млн.
УНІАН
23.03.2015 Мінагропрод України залучає експертів IFC з впровадження
системи HACCP
Міністерство аграрної політики та продовольства України залучає експертів
Міжнародної фінансової корпорації (IFC) по впровадженню системи HACCP.
З 20 вересня п.р. набере чинності Закон України «Про основні засади та вимоги
до безпеки і якості харчових продуктів». Документ припускає введення і використання
постійно діючих процедур по принципам системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (НАССР).
«У рамках реалізації зазначеного принципу Мінагропрод України за участю
експертів IFC підготував тексти методичних рекомендацій щодо впровадження
операторами потужностей з виробництва та обігу харчових продуктів. Йдеться про
програми-передумови системи НАССР, про процедури, які базуються на принципах
системи НАССР, на основі документальних аналогів Великобританії», - йдеться в
повідомленні.
Відповідні документи опубліковані на сайті Мінагропроду.
АПК-інформ
20.03.2015 Проблему зрошення на території Криму вирішити не можуть і
збираються відмовитися від посівів рису та інших культур
До теперішнього часу в Криму не вирішено питання забезпечення водою для
поливу сільськогосподарських земель. Як повідомляє ІА «е-Крим», про це в ефірі радіо
«Росія сьогодні» розповів голова т. н. Державного комітету по водному господарству і
меліорації Криму Ігор Вайль.
«Зараз говорити про зрошення не доводиться. Нам вистачає води поки тільки на
забезпечення питного водопостачання. При цьому вже розроблена програма по
сільському господарству, яка передбачає заміну культур, таких як, наприклад, рис. До
того ж планується будівництво ставків-накопичувачів з Малого Салгира та інших
джерел для поливу», - зазначив І. Вайль.
Він підкреслив, що опріснення морської води не допоможе вирішити проблему
поливу, оскільки установка опріснювальних установок дуже дорога, що збільшить
собівартість вирощуваної продукції в десятки разів. Частково заповнити дефіцит води
допоможе очистка стічних вод.
Як повідомляло ІА «е-Крим», «Рада міністрів Криму» має намір звернутися до
Міністерства закордонних справ Росії з проханням створити робочу групу з вирішення
питання подачі дніпровської води з України по Північно-Кримському каналу. У
середині травня 2014 по каналу була повністю припинена подача води на територію
Криму.

3 квітня
2015 року
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Північно-Кримський канал - зрошувально-обводнювальна система, побудована в
1961-1971 рр. для зрошення полів посушливих районів Криму водами Дніпра.
Перебуває на балансі Державного агентства водних ресурсів України.
Інформаційна компанія ПроАгро
19.03.2015 Мінагропрод України має намір залучити донорів до підтримки
сімейного агробізнесу
Міністерство аграрної політики та продовольства України планує залучити
донорів і приватних підприємців до підтримки сімейного аграрного бізнесу через
спеціальне агентство. Про це 19 березня заявив заступник міністра аграрної політики і
продовольства Володимир Лапа.
«Ми зараз розробляємо нову редакцію Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України», і в ній будуть передбачені певні
інструменти підтримки для домогосподарств і сімейних ферм... Логіка в тому, щоб
отримати спрощений напівавтоматичний доступ таких фермерських господарств до
державної підтримки через запровадження в Україні виплатного агентства або установи
з підтримки сімейних фермерських господарств аналогічно тому, як це діє в ЄС», зазначив він.
За словами В.Лапи, в Мінагропроді розраховують, що створення даної установи
приверне до фінансування малих господарюючих форм не тільки кошти бюджету, а й
кошти донорських організацій та приватні кошти.
РБК-Україна
19.03.2015 Уряд має намір скасувати обов'язкову сертифікацію і
держрегулювання цін на харчові продукти
Кабінет Міністрів України планує скасувати обов'язкову сертифікацію харчових
продуктів та збір з утилізації відпрацьованих масел з планованою економією до 2,7
млрд. грн. для бізнесу, а також усунути держрегулювання цін на продовольчі товари.
Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавічус в ході засідання Кабміну, представляючи затверджений урядовим
комітетом план з дерегуляції до 2017 р, що містять 170 ініціатив.
«Потрібно пояснити деякі ключові ініціативи, такі як скасування обов'язковості
збору з утилізації відпрацьованих масел. Економія коштів для бізнесу - близько
700 млн.грн. Скасування обов'язковості сертифікації харчових продуктів - економія
коштів для бізнесу близько 1-2 млрд. грн. Крім того, обмеження державного
регулювання цін на продовольчі товари, тут ціни регулюватиме ринок», - сказав А.
Абромавічус.
Інформаційна компанія ПроАгро
18.03.2015 ВР України у першому читанні прийняла законопроект щодо
підтримки аграріїв в сфері тваринництва
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №1699
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки
сільгосптоваровиробників». «За» відповідне рішення 18 березня проголосували 238
депутатів з 226 мінімально необхідних.
За словами голови комітету ВР з питань податкової та митної політики Романа
Насирова, законопроект пропонує з 1 січня 2015 р. відновити дію спеціального режиму
оподаткування ПДВ для підприємств, які закуповують тваринницьку продукцію
(молоко, молочна продукція, сировина, м'ясо та м'ясопродукти).
Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропонується продовжити до
кінця 2015 р. перерахування переробниками 50% від позитивної різниці між сумою
податкових зобов'язань звітного періоду та сумою податкового кредиту звітного
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періоду, визначену у податковій декларації з ПДВ, в спецфонд бюджету і 50% від неї на спецрахунки в Держказначействі. Зазначені кошти будуть використовуватися для
виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане молоко і
м'ясо в живій вазі.
АПК-інформ
18.03.2015 Мінагропрод України підписав меморандум з Незалежною
асоціацією банків
Міністерство аграрної політики та продовольства України підписало
Меморандум про взаємодію і співпрацю з Незалежною асоціацією банків України.
Згідно з документом, сторони домовилися посилити співпрацю в аграрному
секторі,
розвитку
та
вдосконаленні
фінансово-кредитного
забезпечення
агропромислового комплексу, створенні єдиного інформаційного поля для ефективного
та оперативного обміну інформацією.
Документ передбачає спільне опрацювання нормативно-правових актів щодо
діяльності банківської сфери. Представники Мінагропроду зі свого боку будуть
залучатися до участі в роботі комітетів асоціації з питань захисту прав кредиторів,
регуляторної політики і нагляду, грошово-кредитної політики та валютного
регулювання, оподаткування та обліку, банківської інфраструктури і платіжних систем,
банківських продуктів та правового забезпечення.
У повідомленні говориться, що Меморандум підписали перший заступник
міністра аграрної політики Ярослав Краснопольський і виконавчий директор
Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Документ діє до 31 грудня 2015
року.
АПК-інформ
17.03.2015 Аграрний комітет ВР України схвалив законопроект щодо
обмеження можливості продажу землі без аукціону
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради
України 17 березня розглянув і підтримав законопроект №2279 «Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів». Авторами документу
є депутати Олег Кулініч, Микола Кучер, Олександр Бакуменко, Петро Юрчишин,
Валерій Давиденко, Леонід Козаченко, Валерій Лунченко, Сергій Лабазюк і Вадим
Івченко.
Нагадаємо, що згідно з документом, пропонується виключити із Земельного
кодексу України ряд положень, які дозволяють передавати у користування земельні
ділянки державної та комунальної власності без проведення земельних торгів
(аукціонів).
На думку авторів законопроекту, в умовах постійного дефіциту коштів у
місцевих бюджетах органам місцевого самоврядування складно знайти кошти на
розробку землевпорядної документації для формування земельної ділянки, проведення
її нормативної та грошової оцінки і т.п., тому доцільним є надання можливості
покладання зазначених витрат на виконавця торгів (ліцензовану організацію, яка
проводить аукціон) з подальшим їх відшкодуванням переможцем аукціону.
АПК-інформ
17.03.2015 Україна запропонує США і Канаді підписати угоди про
співпрацю в агросекторі - Павленко
Україна, в рамках активізації роботи на зовнішніх ринках і просування
українського продовольчого експорту, має намір запропонувати урядам США і Канади
підписати двосторонні довгострокові угоди про співпрацю в аграрній сфері. Про це 17
березня заявив міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.
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«Я наступного тижня відбуваю в США. Ми запропонуємо американській
стороні договір про співпрацю. Аналогічні переговори пройдуть і в Канаді», - зазначив
міністр, уточнивши, що ключовим пунктом даних угод має стати зростання інвестицій
в український агросектор.
УНІАН
17.03.2015 Кабмін України призначив заступника глави Аграрного фонду
Кабінет Міністрів України призначив Андрія Ісаака на посаду заступника
голови ПАТ «Аграрний фонд». Відповідне розпорядження КМУ №211 опубліковано на
сайті уряду.
Відзначимо, що А.Ісаак раніше керував департаментом форвардних закупівель в
компанії «Хліб Інвестбуд».
Нагадаємо, що Кабмін 25 лютого призначив головою Аграрного фонду Андрія
Радченка, який раніше обіймав посаду заступника голови фонду.
АПК-інформ
16.03.2015 Мінагропрод України опублікував стратегію розвитку сільського
господарства на 2015-2020 роки
Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 березня на
офіційному сайті опублікувало «Єдину комплексну стратегію розвитку сільського
господарства та сільських територій на 2015-2020 рр.».
Згідно з повідомленням, метою зазначеної стратегії є підвищення
конкурентоспроможності сільського господарства та сприяння розвитку сільських
територій відповідно до стандартів Євросоюзу та міжнародних стандартів.
Стратегія передбачає вісім основних цілей, зокрема, наближення законодавства
України у сфері АПК до законодавства ЄС, дерегуляцію в агропромисловому
комплексі, фактори виробництва (земельна реформа, доступ до фінансів, оновлення та
модернізація виробничих і переробних потужностей, інфраструктура і логістика),
розвиток аграрної політики в сфері науки, освіти та інновацій, управління
виробництвом і ринком в АПК, держпідтримка та оподаткування у сфері сільського
господарства, розвиток сільських територій, управління ресурсами в сільському
господарстві.
Відзначимо, що в розробці документа беруть участь 14 робочих підгруп
Мінагропроду. Міністерство проводить письмові консультації щодо внесення
доповнень і змін у стратегію з 15 березня до 15 квітня, а публічне обговорення
триватиме до 30 квітня. Мінагропрод планує розробити стратегію до 15 липня ц.р.
Текст стратегії http://minagro.gov.ua/node/16025
АПК-інформ
12.03.2015 Меморандум з МВФ передбачає переведення українського АПК
на загальну систему оподаткування з 2016 року
Погоджений українським урядом з Міжнародним валютним фондом
Меморандум про економічну та фінансову політику передбачає позбавлення
агропромислового сектора в Україні пільгового режиму оподаткування ПДВ.
«Ми бачимо, що сільське господарство стало одним з найприбутковіших
секторів української економіки. На цій підставі і відповідно до міжнародної практики
ми переведемо аграрний сектор на загальний режим ПДВ з січня 2016 року», - йдеться
в одному з пунктів оприлюдненого МВФ документа.
Нагадаємо, що коаліційна угода передбачала збереження податкових пільг для
українських аграріїв до 2018 року.
Інтерфакс-Україна.
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10.03.2015 Мінагропрод України має намір застосувати європейський досвід
підтримки малих фермерських господарств
Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над
адаптацією українського законодавства до європейського, а також застосуванням
досвіду країн Євросоюзу в сфері підтримки малих фермерських господарств. Про це
заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Володимир Лапа.
За його словами, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні
законопроект №1599 передбачає створення сімейних фермерських господарств, а
Мінагропрод, в свою чергу, опрацьовує низку законодавчих ініціатив для успішної
реалізації підтримки таких господарств.
«На першому етапі необхідно прийняти закон про локальні ринки. Він дозволить
малим виробникам мати доступ на ринки за спрощеними процедурами контролю.
Необхідно відповідно до європейської практики створювати торговельні установи при
сімейних фермах. Тоді виробники отримуватимуть не 10%, а 100% від кінцевої ціни», зазначив В.Лапа.
Він додав, що міністерство працює над новою редакцією закону про
держпідтримку аграріїв, в якому будуть передбачені зазначені принципи.
АПК-інформ
10.03.2015 Мінінфраструктури України схвалило підвищення тарифів на
вантажоперевезення на 25%
Міністерство інфраструктури України схвалило пропозицію Державної адміністрації
залізничного транспорту України підвищити тарифи на вантажні перевезення в ц.р. на
25%. Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.
«Я вчора підписав (документ про підвищення тарифів. - Ред.) з вантажних
перевезень. На 25% підвищиться десь через місяць », - зазначив він.
А.Пивоварський також додав, що міністерство затвердило разове підвищення в
квітні ц.р. тарифів на проїзд у пасажирських поїздах на 21% по відношенню до 2014 р.,
тоді як раніше передбачалося, що індексація буде проведена в три етапи.
«Якщо подивитися на структуру вантажоперевезень, то ви побачите, що зараз у
перевезеннях домінують експортні вантажі, які у нас у валюті», - зазначив міністр.
Він також повідомив, що поставив завдання перед керівництвом «Укрзалізниці»
негайно скоротити витрати відомства.
Нагадаємо, що наприкінці лютого «Укрзалізниця» ініціювала підвищення
тарифів на вантажоперевезення на 25% в 2015 р. у зв'язку з девальвацією національної
валюти. З 1 лютого 2015 р. «Укрзалізниця» підвищила тарифи на перевезення всіх груп
вантажів на 30%, крім кам'яного вугілля.
УНІАН
10.03.2015 Президент України підписав закон про спрощення процедури
погодження проекту землеустрою
Президент України Петро Порошенко підписав Закон №180-VIII «Про внесення
змін до ст. 186-1 Земельного кодексу України »щодо спрощення процедури узгодження
проекту землеустрою».
У повідомленні наголошується, що, згідно з прийнятими змінами, спрощується
процедура реалізації прав громадян на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності. Крім того, закон унеможливлює
затягування процесу погодження проектів землеустрою
«На сьогоднішній день існує проблема, коли працівники відповідних органів
влади затягують погодження проектів землеустрою, вимагають то усунення одних
недоліків, то інші, не надаючи повного переліку, який необхідно виправити. Усунення
таких недоліків триває роками, громадяни витрачають великі кошти на
переоформлення документів і не можуть реалізувати свої права, гарантовані
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Конституцією. У зв'язку з цим, дана законодавча ініціатива покликана встановити чіткі
вимоги до відповідних органів влади надавати вичерпний перелік зауважень, з метою їх
подальшого усунення особами, які подали документи для погодження проектів
землеустрою», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 11 лютого Верховна Рада України підтримала в першому читанні
і в цілому відповідний законопроект №1025-1 «Про внесення змін до ст. 186-1
Земельного кодексу України (щодо спрощення процедури узгодження проекту
землеустрою)».
АПК-інформ
05.03.2015 ВР України прийняла в першому читанні законопроект про
державні інвестиції
Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий законопроект
№2258 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних
інвестиційних проектів». «За» відповідне рішення проголосували 239 депутатів.
За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса
Абромавічуса, прийняття даного документа необхідно для отримання $ 800 млн. від
Світового банку.
Також міністр зазначив, що на даний момент 90% державних інвестицій не
мають економічного обґрунтування, а зазначений закон пропонує механізм, необхідний
для «забезпечення порядку в цій сфері».
Згідно з пояснювальною запискою до документа, проект визначає загальний
обсяг державних капітальних вкладень та пріоритетні напрямки (сфери, галузі)
вкладень.
АПК-інформ
04.03.2015 ВР України підтримала в першому читанні законопроект, що
пропонує стимулювати створення фермерських господарств
Народні депутати підтримали в першому читанні законопроект №1599 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств». «За» відповідне рішення проголосували 236
депутатів.
Законопроектом передбачається створення умов для забезпечення спрощеного
порядку трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські
господарства, спрощення реєстрації та організації їх господарської діяльності.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, прийняття даних змін
дозволить легалізувати і ввести в правове поле діяльність особистих селянських
господарств.
АПК-інформ
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