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Державна регуляторна служба 
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Щодо погодження 
проекту постанови

У зв’язку із зміною ліцензованого виду господарської діяльності 
відповідно до підпункту 2 пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в 
агропромисловому комплексі» від В грудня 2015 року № 867-УІІІ, керуючись 
параграфом 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінет Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Державне 
агентство рибного господарства України надсилає на повторне погодження 
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних 
біоресурсів за межами юрисдикції України».

Беручи до уваги протокольне доручення Кабінету Міністрів України від 
15 червня 2015 року № 66, просимо перепогодити проект постанови протягом 5 
робочих днів.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 
(ДЕРЖРИБ АГЕНТСТВО) 

вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, 
04053 

тел. (044) 486 62 43 
тел/факс: (044) 272 20 32 
E-mail: darg@darg.gov.ua 
Код ЄДРПОУ 37472282

Додатки: 1. Проект постанови на 11 арк. у 1 прим,;
2. Пояснювальна записка до проекту постанови на 3 арк. у 1 прим.
3. Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови на 24 арк. 
у 1 прим.;
4. Повідомлення про оприлюднення на 1 арк. у 1 прим.
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Вик.Курилко ВЛ.

Я.Б, Ковалів

Державна регуляторна служба України

№ 4453/0/19-16 від 02.06.2016
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ПРОІЖТ

і

КАБІНЕТ М ІН ІСТРІВ УКРА ЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 2 0 ____ р. №

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з промислового вилову водних біоресуреів за межами

юрисдикції України

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 7 і абзацу першого ч асти й  
другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що 
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРО ЙСМ А Н



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від_______________ № ________________

Л ІЦ ЕН ЗІЙ Н І УМОВИ 

провадження господарської діяльності з промислового вилову водних 

біоресурсів за межами юрисдикції України 

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, 
обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що 
додаються до заяви про одержання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції 
України (далі -  ліцензія).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарської 
діяльності, що зареєстровані у встановленому законодавством порядку, 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які 
проводять господарську діяльність з промислового вилову водних біоресурсів 
за межами юрисдикції України.

3. Терміни, які використовуються у цих Ліцензійних умовах, вживаються у 
значеннях, наведених у Кодексі торгівельного мореплавства України, законах 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».



4. Господарська діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за 
межами юрисдикції України (далі -  промисловий вилов водних біоресурсів), 
здійснюється на підставі ліцензії та за наявності матеріально-технічної бази 
відповідно до своєї діяльності, а також за умови виконання кадрових, 
організаційних, технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними 
умовами.

5. Для одержання ліцензії, здобувані ліцензії подають органу ліцензування 
заяву про одержання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних 
умов.

6. До заяви про одержання ліцензії додаються:

відомості про здобувана ліцензії за формою згідно з додатком 2 до цих 
Ліцензійних умов;

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із 
відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову 
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (подається тільки фізичними особами 
підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох 
екземплярах, за встановленою формою згідно з додатком 3 до цих Ліцензійних 
умов.

Кадрові вимоги

7. Інформація про наявний склад екіпажу судна, сертифікацію члеьів 
екіпажу та оформлення трудових відносин з усіма найманими працівниками 
(громадянами України) вноситься до відомостей про здобувача ліцензії згідно 
додатку 2 до цих Ліцензійних умов.

Організаційні вимоги

2

8. Ліцензіат повинен:



з
зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу 

ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності»;

зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які 
підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у 
документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

не пізніше ніж за один місяць з дня настання змін даних (у тому числі 
розширення/звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
одержання ліцензії, повідомити про них орган ліцензування;

здійснювати промисловий вилов водних біоресурсів виключно в межах 
місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про 
здобувача ліцензії;

бути присутнім під час проведення органом ліцензування в 
установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог 
Ліцензійних умов;

забезпечити облік вилучених водних біоресурсів;

у разі планового або позапланового припинення господарської діяльності 
(у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, 
виникненням обставин непереборної сили тощо) ліцензіат зобов’язаний в 
тижневий строк повідомити про це письмовій формі центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері рибного господарства та рибної промисловості та відновити 
забезпечення виконання вимог цих Ліцензійних умов після закінчення 
зазначених обставин.

Технологічні вимоги

9. Ліцензіат зобов'язаний:

1) використовувати під час провадження господарської діяльності 
зареєстровані в Державному судновому реєстрі України риболовні судна, які 
перебувають в його власності або використовуються ліцензіатом на умовах 
договору бербоут-чартеру (далі -  судно);



2) мати на судні оригінали чинних основних суднових документів а саме:

свідоцтва про право плавання під Державним прапором України 
(судновий патент);

свідоцтва про право власності на судно;

класифікаційного свідоцтва;

міжнародного обмірного свідоцтва (для суден, що підлягають технічному 
нагляду класифікаційного товариства);

свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;

списка осіб суднового екіпажу (суднова роль);

списка пасажирів, що перебувають на судні;

суднового журналу;

машинного журналу (для суден з механічним двигуном); 

санітарного журналу; 

суднового санітарного свідоцтва;

дозволу на право користування судновою радіостанцією; 

міжнародного свідоцтва про вантажну марку; 

журналів реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря; 

копії Документа про відповідність; 

свідоцтва про управління безпекою судна;

3) забезпечити:

відповідність складу екіпажа судна Свідоцтву про мінімальний склад 
екіпажу;

призначення на посаду капітана судна тільки громадянина України;

здійснення промислового вилову водних біоресурсів виключно з 
використанням засобів, що зазначені у відомостях про них;

безпечні умови і режим праці на судні;



охорону здоров'я членів екіпажу і обладнання судна всіма необхідними 
для цього засобами і устаткуванням;

постачання палива, продовольства і води в достатній кількості і належної 
якості;

належні суднові приміщення.

10. Використання судна одночасно декількома ліцензіатами заборонено.



Додаток 1
до Ліцензійних умов
(пункт 5)

ЗАЯВА 
про одержання ліцензії

Здобувач ліцензії
(повиє найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи -  підприємця)

Керівник _
(прізвище, ім'я, по батькові та найменування посади керівника —  для юридичної особи)

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи 
підприємця _________________________________________________________________

Телефон/телефакс_____________________ E-mail

(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Даю згоду на обробку персональних даних 1_________________ _______________
(підпис, прізвище, ініціали)

Прошу видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Бажаний спосіб отримання ліцензії на паперовому носії:
(необхідне відмітити) особисто □

поштовим відправленням □

Видача ліцензії на паперовому носії (необхідне відмітити) так □ ні □

З Ліцензійними умовами та із Законом України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

(підпис) (Ініціали, прізвище)

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

(підпис здобувана ліцензії або уповноваженої особи) (ініціали, прізвище)

М П  ___________________________ 2 0 ___ р.

(у разі її наявності)

1 Заповнюється фізичними особами -  підприємцями 3 метою забезпечення виконання вимог пункту І частини другої статті 11 Закону України «Про лііюнгуїіянни нидін ( оспо.ілрсі.кої

ДІЯЛЬНОСТІ



Прод о вже н ня додатка 
Дата і номер реєстрації заяви _______  _  20__ р. №_____ ___

(т/тисТ (ирпилшс ікчіса і «* і иціа/ні. н;«і ,ачіі\



ВІДОМ ОСТІ 
про здобувана ліцензії

1. Здобувач ліцензії_________________________________________________________
(повиє найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи -  підприємця)

1.1. Найменування філій, інших відокремлених підрозділів та їх 
місцезнаходження (у разі їх наявності)__________________________________________

Додаток 2
до Ліцензійних умов
(пункти 6, 7)

2. Місце провадження господарської діяльності з промислового вилову водних 
біоресурсів за межами юрисдикції України (рибогосподарські водні об’єкти за 
межами юрисдикції України)_________________________________________________

3. Інформація про членів екіпажу

Спеціаль
ність

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Громадянство Рік народження

Номер 
диплому та 
посвідчення 
особи моряка

Наказ або інший 
документ про 
призначення

...............

4. Інформація про матеріально-технічну базу (наявність зареєстрованих 
риболовних суден, їх кількість, назва та бортовий номер, перелік засобів 
лову): 

4.1. Інформація про свідоцтво про право плавання під Державним прапором 
У країни_______________________________________________________________________

4.2. Інформація про свідоцтво про право власності на судно (договір оренди 
судна) 

4.3. Інформація про міжнародне обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають 
технічному нагляду класифікаційного товариства)_______________________________

4.4. Інформація про свідоцтво про мінімальний склад екіпажу

4.5. Інформація про судновий журнал

4.6. Інформація про машинний журнал (для суден з механічним 
двигуном) __________________________________________________________________



Продовження додатка І

4.7. Інформація про санітарний ж у р н а л _____________________________________

4.8. Інформація про суднове санітарне свідоцтво

4.9.
раді осі

Інформація про дозвіл на право корегування
aiiU.it.ko

судновою

4.10.
марку

Інформація про міжнародне свідоцтво про вантажну

4.11.
моря

Інформація про журнали реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню

4.12. Інформація про Документ про відповідність

4.13. Інформація про свідоцтво про управління безпекою судна

4.14. Інформація щодо документів, що підтверджують проходження судном 
технічного нагляду (дата проведення технічного огляду, № та дата видачі свідоцтв 
про придатність судна до плавання, класифікаційного свідоцтва)_______________

4.15. Інформація щодо документів про включення судна в систему дистанційного 
контролю риболовних суден (назва судна, № та дата видачі повідомлення про 
включення судна в систему).. ............................................

Підпис здобувана ліцензії_____
{п р п и н щ е , Ш Ш П ЛІІ і

МІ і (у разі її наявності) « _ ____» _____________ 20_____року



Опис
документів, що подаються для одержання ліцензії

від ________ _________________________________________________________ .....
(найменування здопуші'іл лічен ні)

Д о д а т о к  З
д о  Л іц ен зій н и х  у м о в
(п у н к т  6 )

Заява від «___»............... .... 20____року №

№
з/п

Найменування
документа

Кількість
аркушів

Відмітки про 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету М іністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового 
вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі -  Закон) провадження господарської діяльності 
з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, 
підлягає ліцензуванню.

Відповідно до Закону ліцензійні умови та зміни до них розробляються 
органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають 
погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Ліцензійними умовами має бути 
встановлений вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання 
ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою запропонованого проекту постанови є законодавче врегулювання 
питань, що виникають при здійсненні суб’єктами господарювання 
господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами 
юрисдикції України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:
Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та 

попередженням забруднення 1993 року (МКУБ);
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі»;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про 

затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття постанови не вимагає додаткових фінансових витрат з 
Державного бюджету України.
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5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Державною регуляторною 
службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 
Міністерством фінансів України та проведення правової експертизи 
Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно- 
територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить дискримінаційних положень.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не визначає правил і процедур, які можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості проект 
постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства рибного 
господарства України (http://www.darg.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10.Оцінка регуляторного впливу

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську 
діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції 
України, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» зобов’язаний мати відповідну ліцензію.

У даному проекті постанови враховано вимоги норм законодавства 
України. Дія регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, 
які здійснюють промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції 
України.

Кількість потенційних суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на 
яких поширюється дія акта в частині промислового вилову водних біоресурсів 
за межами юрисдикції України, становить понад десять суб’єктів

http://www.darg.gov.ua


з
господарювання рибної галузі, що здійснюють промислове рибальство 
незалежно від форм власності.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці 

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Запровадження вимог проекту постанови дасть можливість поліпшити та 
підсилити процедури контролю за раціональним використанням водних 
біоресурсів, а також здійснити її більш прозорою та публічною.

Врегулювання зазначеного питання збільшить соціальну відповідальність 
суб’єктів господарювання, що проваджують свою діяльність у сфері рибного 
господарства.

Голова Державного агентства 
рмбного господарства України

«___» ____________ 2016 року

Я.Б. Ковалів



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами

юрисдикції України»

І. Визначення проблеми

Наразі нормативно-правовий акт, яким затверджено ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з промислового вилову риби, не 
відповідає вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі -  Закон).

З метою приведення нормативно-правової бази у сфері ліцензування 
промислового вилову водних біоресурсів у відповідність до Закону 
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України» 
(далі -  проект постанови)

Проект постанови дасть можливість встановити критерії для суб’єктів 
господарювання, що планують здійснювати господарську діяльність з 
промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України і 10 
ліцензіатів які провадять зазначений вид господарської діяльності, та 
сприятиме врегулюванню питання контролю за промислом водних 
біоресурсів та забезпеченню сталого використання їх запасів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни відсутність достатнього контролю 

за промислом водних біоресурсів 
призведе до зменшення рибних запасів, 
стан яких є обмеженим.

Держава відсутність достатнього 
регулювання промислового вилову 
водних біоресурсів та дотримання 
положень міжнародних угод, 
стороною яких є Україна.

Суб’єкти 
господарювання, 
у тому числі 
суб’єкти малого 
підприємництва

відсутність можливості здійснювати 
рибогосподарську діяльність, 
відповідно до чинного законодавства 
України.
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Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів, а також за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки 
ліцензійні умови повинні відповідати принципам Закону.

II. Цілі державного регулювання

Проектом постанови передбачається врегулювання наступних проблем: 
для одержання ліцензії суб’єкт господарювання має подавати заяву та 

відповідні документи, визначені ліцензійними умовами, які розроблені 
відповідно до вимог Закону;

суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого 
підприємництва, матимуть змогу отримати ліцензію та здійснювати 
рибогосподарську діяльність відповідно вимог законодавства;

нарощування виробництва рибної продукції з метою гарантування 
продовольчої безпеки країни.

Зазначені цілі державного регулювання будуть досягнуті з дня 
набрання чинності проекту постанови,

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Під час підготовки проекту постанови було опрацьовано два 
альтернативні способи досягнення вищезазначених цілей:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 залишити чинний нормативно-правовий акт, який 

регулює діяльність з промислового вилову водних 
біоресурсів за межами юрисдикції України без змін, 
проте даний спосіб призведе до не виконання 
положень Закону.

Альтернатива 2 Прийняття запропонованого проекту постанови 
дасть змогу суб’єктам господарювання працювати в 
правовому полі та забезпечить належне державне 
регулювання рибальства відповідно до чинного 
законодавства України.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Оцінка впливу'на сферу інтересів держави



з

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 здійснення діяльності 

суб’єктами господарювання 
в правовому полі, що 
сприятиме збільшенню їх 
кількості та надходжень до 
місцевого бюджету.

витрати, пов’язані з 
адмініструванням процесу 
регулювання державними 
органами та прийняттям 
проекту постанови (час та 
заробітна плата спеціаліста 
відповідної категорії, 
витрати на канцелярські 
товари)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 збільшення кількості 

спожитої рибної продукції 
на душу населення, 
створення нових робочих
МІСЦЬ.

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, 
одиниць

0 4 6 0 10

Питома вага групи у 
загальній кількості, 
відсотків

0 40 60 0

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 відсутні рибогосподарська 
діяльність здійснюється
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відповідно до ліцензійних 
умов, які не відповідають 
вимогам та принципам Закону 
України «Про ліцензування 
видів господарської 
діяльності», що негативно 
впливає на розвиток 
підприємництва 
рибогосподарської галузі

Альтернатива 2 здійснення 
господарської діяльність в 
правовому полі.

витрати, пов’язані з 
процедурою отримання 
первинної інформації про 
умови отримання ліцензії та 
здійснення промислового 
вилову водних біоресурсів 
(витрати часу на отримання 
інформації, вартість часу)

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядко-
овий

номер
Витрати За перший рік За п’ять років

1 Витрати на придбання 
основних фондів, 
обладнання та приладів, 
сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу 
тощо, гривень

відсутні відсутні

2 Податки та збори (зміна 
розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності 
у сплаті податків/зборів), 
гривень

відсутні відсутні

3 Витрати, пов’язані із 
веденням обліку, 
підготовкою та поданням 
звітності державним

відсутні відсутні
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органам, гривень
4 Витрати, пов’язані з 

адмініструванням заходів 
державного нагляду 
(контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, 
виконання рішень/ 
приписів тощо), гривень

відсутні відсутні

5 Витрати на отримання 
адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, 
погоджень, висновків, 
проведення
незалежних/обов’язкових 
експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших 
послуг (проведення 
наукових, інших 
експертиз, страхування 
тощо), гривень

1378 (в розмірі однієї 
мінімальної 

заробітної прати, що 
діє на момент 

прийняття рішення 
про видачу ліцензії)

1378 (ліцензія має 
не обмежений 
строк дії, тому 

витрати будуть на 
рівні стартового 

року)

6 Витрати на оборотні 
активи (матеріали, 
канцелярські товари 
тощо), гривень

10 10 (ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 

стартового року)
7 Витрати, пов’язані із 

наймом додаткового 
персоналу, гривень

відсутні відсутні

8 Інше (уточнити), гривень відсутні відсутні
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), 
гривень

1388 1388

10 Кількість. суб’єктів 
господарювання 
великого та середнього 
підприємництва, на яких 
буде поширено 
регулювання, одиниць

суб’єкти великого 
підприємництва -  0

суб’єкти середнього 
підприємництва -  4

11 Сумарні витрати 
суб’єктів

суб’єкти великого
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господарювання 
великого та середнього 
підприємництва, на 
виконання регулювання 
(вартість регулювання) 
(рядок 9 х рядок 10), 
гривень

підприємництва -  0

су б ’ єкти середнього 
підприємництва -

5552

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні 
(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати на придбання основних 
фондів, обладнання та приладів, 
сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату 
податків та зборів 
(змінених/нововведених) 
(за рік)

Витрати за 
п’ять років

Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті 
податків/зборів)

не передбачені не
передбачені

Вид витрат

Витрати* на
ведення
обліку,
підготовку та 
подання 
звітності (за 
рік)

Витрати на 
оплату 
штрафних 
санкцій за рік

Разом за рік Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із 
веденням обліку, 
підготовкою та 
поданням звітності

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
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державним органам 
(витрати часу 
персоналу)

^Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності 
державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на
адміністрування
заходів
державного
нагляду
(контролю) (за 
рік)

Витрати на 
оплату 
штрафних 
санкцій та 
усунення 
виявлених 
порушень 
(за рік)

Разом за рік Витрати за 
п ’ять років

Витрати, пов’язані з 
адмініструванням 
заходів державного 
нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних 
санкцій, виконання 
рішень/ приписів 
тощо)

не передбачені не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду 
(контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на 
проходження 
відповідних 
процедур 
(витрати часу, 
витрати на 
експертизи, 
тощо)

Витрати 
безпосередньо 
на дозволи, 
ліцензії, 
сертифікати, 
страхові 
поліси (за рік - 
стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Витрати 
за п’ять 
років

Витрати на 
отримання 
адміністративних 
послуг (дозволів, 
ліцензій,

Часові
витрати:
на
ознайомлення 
з процедурою

1378 (в розмірі 
однієї
мінімальної 
заробітної 
плати, що діє

Часові
витрати:
на
ознайомлення 
з процедурою

ліцензія 
має не 
обмежен 
ий строк 
дії, тому1
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сертифікатів, 
атестатів, погоджень, 
висновків, 
проведення 
незалежних 
обов’язкових 
експертиз, 
сертифікації, атестації 
тощо) та інших 
послуг (проведення 
наукових, інших 
експертиз, 
страхування тощо)

отримання 
ліцензії -  10 
хвилин; 
на заповнення 
заяви про 
отримання 
ліцензії -  15 

іхвилин; 
на подання 
заяви та
документів 
для отримання 
ліцензії до 
органу 
ліцензування 
-  ЗО хвилин; 
у разі
отримання 
ліценції 
особисто 
заявником - 1 0  
хвилин

на момент
прийняття 
рішення про 
видачу 
ліцензії)

отримання 
ліцензії -  10 
хвилин; 
на заповнення 
заяви про 
отримання 
ліцензії -  15 
хвилин; 
на подання 
заяви та
документів 
для отримання 
ліцензії до 
органу 
ліцензування 
- 3 0  хвилин; 
у разі
отримання 
ліценції 
особисто 
заявником - 1 0  
хвилин.
1378 грн. 
(в розмірі 
однієї
мінімальної 
заробітної 
плати, що діє 
на момент 
прийняття 
рішення про 
видачу 
ліцензії)

витрати 
будуть 
на рівні 
стартово 
го року

Вид витрат За рік 
(стартовий)

Періодичні (за 
наступний рік) Витрати за п ’ять років

Витрати на оборотні 
активи (матеріали, 
канцелярські товари 
тощо)

10
ліцензія має не 
обмежений 
строк дії, тому 
витрати 
будуть на рівні

ліцензія має не 
обмежений строк дії, 
тому витрати будуть на 
рівні стартового року.
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стартового
року.

Вид витрат
Витрати на оплату праці 

додатково найманого 
персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із 
наймом додаткового 
персоналу

не передбачені не передбачені

Сумарні витрати за 
альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 витрати відсутні
Альтернатива 2 За перший рік:

суб’єкти середнього підприємництва -  
5552 гривень;

суб’єкти великого підприємництва -  
0 гривень.

За п’ять років:
суб’єкти середнього підприємництва -  

5552 гривень;
суб’єкти великого підприємництва -  

0 гривень.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення 
цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального 
альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки 
ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
повною мірою (проблема більше існувати не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
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2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 
частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 
проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує існувати).

Рейтинг 
результативності 

(досягнення 
цілей під час 

вирішення 
проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки)

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала

Альтернатива 1 1 дана альтернатива оцінена 
відповідним балом, у зв’язку 
з тим, що у разі залишення 
чинного нормативно- 
правового акта без змін, він 
не відповідаєтиме Закону 
України «Про ліцензування 
видів господарської 
діяльності». Тому цілі 
прийняття регуляторного акта 
не можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує 
існувати)

Альтернатива 2 4 дана альтернатива оцінена 
відповідним балом у зв'язку з 
тим, що прийняття проекту 
постанови, дасть змогу 
суб’єктам господарювання 
працювати в правовому полі та 
забезпечить належне державне 
регулювання у галузі рибного 
господарства відповідно до 
чинного законодавства 
України.

Цілі прийняття 
регуляторного акта можуть 
бути досягнуті повною мірою
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(проблема більше існувати не 
буде)

Рейтинг
результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок)

Обгрунтування 
відповідного 1 

місця 
альтернативи у 

рейтингу
Альтернатива 2 оцінюючи 

підсумкові вигоди 
даної
альтернативи» 
необхідно 
зазначити, що 
проблема буде 
вирішена шляхом 
прийняття 
проекту
постанови, дасть 
змогу суб’єктам 
господарювання 
працювати в 
правовому полі та 
забезпечить 
належне державне 
регулювання 
рибальства 
відповідно до 
чинного 
законодавства.

оцінюючи 
підсумкові 
витрати даної 
альтернативи, то 
вони складають: 
витрати, пов’язані 
3
адмініструванням 
процесу 
регулювання 
державними 
органами та 
прийняттям 
проекту постанови 
(час та заробітна 
плата спеціаліста 
відповідної 
категорії, витрати 
на канцелярські 
товари), витрати, 
пов’язані з 
процедурою 
отримання 
первинної 
інформації про 
отримання ліцензії 
та процедурою її 
отримання 
(витрати часу на 
отримання 
інформації, 
вартість часу)

враховуючи
оцінені у цій
таблиці
підсумкові
витрати та вигоди,
необхідно
зазначити, що для
вирішення
проблеми
найбільш
виправданою та 
доцільною є 
Альтернатива 2, 
тому що вона 
призведе до 
повного 
вирішення 
проблеми, 
визначеної 
розділом І аналізу 
регуляторного 
впливу
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Альтернатива 1 вигоди відсутні оцінюючи оцінивши
підсумкові витрати підсумкові вигоди
даної альтернативи, та витрати,
необхідно необхідно
зазначити, що зазначити, що
проблема буде Альтернатива 1 не
продовжувати сприятиме
існувати вирішенню
(відсутність проблеми, а лише
можливості поглибить ЇЇ, тому
здійснювати вибір даної
рибогосподарську альтернативи не є
ДІЯЛЬНІСТЬ в можливим.
правовому полі,
отримувати
прибуток)

Рейтинг
Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 
■ відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта
Альтернатива 1 причиною відмови від даної 

альтернативи є те, що вона не 
сприятиме вирішенню 
проблеми та поглибить її, що 
сприятиме не раціональному 
використанню водних 
біоресурсів. Нормативно- 
правові акти у сфері 
ліцензування не відповідатиме 
чинному законодавству.

X

Альтернатива 2 ' перевага даної альтернативи 
полягає в тому, що прийняття 
проекту постанови повністю 
вирішує проблему, визначену в 
розділі І аналізу регуляторного 
впливу

ризики відсутні
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V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми

Врегулювання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з промислового вилову водних 
біоресурсів за межами юрисдикції України», попередньо погодженого в 
установленому порядку з заінтересованими органами виконавчої влади, що 
дасть можливість органу ліцензування виконувати свої функції відповідно до 
вимог Закону, а суб’єктам господарювання здійснювати свою діяльність в 
правовому полі,

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 
щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання 
на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку 
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
розробником у період з “ОГ’квітня 2016 р. по “01” травня 2016 р.

Порядковий
номер

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі 
столи, наради, робочі 
зустрічі тощо), інтернет- 
консультації прямі 
(інтернет-форуми, 
соціальні мережі тощо), 
запити (до підприємців, 
експертів, науковців тощо)

Кількість
учасників

консультацій,
осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1

Проведено нараду за 
участю представників 
асоціації «Укррибспілка», 
АРК «Придунайська Нива»

6

За результатами 
наради було 
вирішено, розробити 
прийняття проект 
постанови, з метою 
затвердження
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ліцензійних умов, які 
будуть відповідати 
чинному 
законодавству 
України.

2

Проведено нараду за 
участю представників 
об'єднання «Укррибгосп» 
РК «Протеус», РК 
«Нептуно»

5

За результатами 
наради було вирішено 
про необхідність 
прийняття проекту 
постанови з метою 
приведення 
нормативно-правових 
актів у сфері 
ліцензування 
промислового вилову 
водних біоресурсів за 
межами юрисдикції 
України до Закону 
України «Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності». І

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва (мікро - та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 6 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 6 (одиниць) 
та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 60 % (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
вимог регулювання

У перший рік

Порядковий
номер

Найменування
оцінки

(стартовий
рік

Періодичні 
(за наступний Витрати за 

п’ять роківвпровадження
регулювання)

рік)
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Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
регулювання

1 Придбання 
необхідного 
обладнання 
(пристроїв, машин, 
механізмів)

Формула:

кількість необхідних 
одиниць обладнання 
X вартість одиниці

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

2 Процедури повірки 
та/або постановки на 
відповідний облік у 
визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого 
самоврядування

Формула:

прямі витрати на 
процедури повірки 
(проведення 
первинного 
обстеження) в органі 
державної влади + 
витрати часу на 
процедуру обліку (на 
одиницю
обладнання) X 
вартість часу 
суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
процедур обліку за 
рік) X кількість 
необхідних одиниць 
обладнання одному 
суб’єкту малого

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
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підприємництва
3 Процедури

експлуатації
обладнання
(експлуатаційні
витрати - витратні
матеріали)

Формула:

оцінка витрат на 
експлуатацію 
обладнання (витратні 
матеріали та ресурси 
на одиницю 
обладнання на рік) 
X кількість 
необхідних одиниць 
обладнання одному 
суб’єкту малого 
підприємництва

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

4 Процедури
обслуговування
обладнання
(технічне
обслуговування)

Формула:

оцінка вартості 
процедури 
обслуговування 
обладнання (на 
одиницю
обладнання) X 
кількість процедур 
технічного 
обслуговування на 
рік на одиницю 
обладнання X 
кількість необхідних 
одиниць обладнання 
одному суб ’ єкту

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
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малого
підприємництва

5 Інші процедури 
(уточнити)

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

6 Разом, гривень 

Формула:

(сума рядків 1 + 2  + 3 
+ 4 + 5)

0 X 0

7 Кількість суб ’ єктів 
господарювання, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

10

8 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний 
стовпчик “разом” X 
кількість суб ’ єктів 
малого
підприємництва, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання 
(рядок 6 X рядок 7)

0 X 0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування________________
9 Процедури 210 не не

отримання первинної передбачені передбачені
інформації про (20хв X
вимоги регулювання 1,05грн X

10грн)
Формула:

витрати часу на
отримання
інформації про
регулювання,
отримання
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необхідних форм та 
заявок X вартість 
часу суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
форм

10 Процедури 
організації 
виконання вимог 
регулювання

Формула:

витрати часу на 
розроблення та 
впровадження 
внутрішніх для 
суб’єкта малого 
підприємництва 
процедур на 
впровадження вимог 
регулювання X 
вартість часу 
суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
внутрішніх процедур

210 не
передбачені

не
передбачені

11 Процедури
офіційного
звітування

Формула:

витрати часу на 
отримання
інформації про 
порядок звітування 
щодо регулювання, 
отримання
необхідних форм та 
визначення органу,

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
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що приймає звіти та 
місця звітності + 
витрати часу на 
заповнення звітних 
форм + витрати часу 
на передачу звітних 
форм (окремо за 
засобами передачі 
Інформації з оцінкою 
кількості суб’єктів, 
що користуються 
формами засобів -  
окремо електронна 
звітність, звітність 
до органу, поштовим 
зв’язком тощо) + 
оцінка витрат часу 
на корегування 
(оцінка природного 
рівня помилок)) X 
вартість часу 
суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість 
оригінальних звітів 
X кількість періодів 
звітності за рік

12 Процедури щодо 
забезпечення 
процесу перевірок

Формула:

витрати часу на 
забезпечення 
процесу перевірок 3 
боку контролюючих 
органів X вартість 
часу суб’єкта малого 
підприємництва 
(заробітна плата) X 
оціночна кількість

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені
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перевірок за рік
13 Інші процедури 

(уточнити)
не

передбачені
не

передбачені
не

передбачені
14 Разом, гривень 

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 
11 + 12+13)

420 X X

15 Кількість суб’єктів 
малого
підприємництва, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць

6 6 6

16 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний 
стовпчик “разом” X 
кількість суб ’ єктів 
малого
підприємництва, що 
повинні виконати 
вимоги регулювання 
(рядок 14 X рядок 
15)

2520 X X

і

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється 
окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу 
місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості 
адміністрування регулювання:

Державне агентство рибного господа 
(назва державного органу)
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Процедура 
регулювання 
суб ’ єктів малого 
підприємництва 
(розрахунок на 
одного типового 
суб’єкта 
господарювання 
малого
підприємництва - 
за потреби 
окремо для 
суб’єктів малого 
та мікро- 
підприємництв)

Планові 
витрати 
часу на 
процедуру

Вартість
часу
співробітни
ка органу
державної
влади
відповідної
категорії
(заробітна
плата)

Оцінка 
кількості 
процедур за 
рік, що 
припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка
кількості
суб’єктів,
що
підпадають 
під дію 
процедури 
регулюванн 
я

Витрати на
адмініструє
ання
регулюванн 
я* (за рік), 
гривень

1. Облік суб’єкта 
господарювання, 
що перебуває у 
сфері
регулювання

20 хв. 1,05 1 10 210

:

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання, 
що перебуває у 
сфері
регулювання, у 
тому числі:

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

камеральні не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

виїзні не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбаченії

3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання 
одного окремого 
акта про 
порушення 
вимог
регулювання

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

4. Реалізація не не не не І не ,
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одного окремого 
рішення щодо 
порушення 
вимог
регулювання

передбачені передбачені передбачені передбачені передбачені

5. Оскарження 
одного окремого 
рішення 
суб’єктами 
господарювання

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

60 хв 3,15 1 10 1890

7. Інші
адміністративні
процедури
(уточнити):

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачені

не
передбачуй'

Разом за рік X X X X 2100
Сумарно за п ’ять 
років

X X X X X І

__________  * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу
регулювання державними органами, визначається шляхом множення 
фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної 
кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури 
регулювання, та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 
органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий
номер Показник

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п’ять років

1 Оцінка “прямих” витрат 
суб’єктів малого 
підприємництва на 
виконання регулювання

0 ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 
стартового року
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2 Оцінка вартості 
адміністративних процедур 
для суб’єктів малого 
підприємництва щодо 
виконання регулювання та 
звітування

2520 ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 
стартового року

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на 
виконання запланованого 
регулювання

2520 ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 
стартового року

4 Бюджетні витрати на 
адміністрування 
регулювання суб’єктів 
малого підприємництва

2100 ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 
стартового року

5 Сумарні витрати на 
виконання запланованого 
регулювання

7140 ліцензія має не 
обмежений строк 
дії, тому витрати 
будуть на рівні 
стартового року

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого 
акту вищої юридичної сили або втрати ним чинності.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності визначатимуться збільшенням кількості 
виданих ліцензій, збільшенням кількості суб’єктів господарювання, що 
здійснюватимуть промисловий вилов водних біоресурсів за межами 
юрисдикції України, збільшення кількості виловлених водних біоресурсів та 
збільшенням кількості спожитої рибної продукції на душу населення.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
в ід стеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 
Державним агентством рибного господарства України без залучення 
цільових груп осіб та установ.
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Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше 
дня, з якого починається проведення повторного відстеження 
результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде проводитись через рік з дня набрання 
чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних 
порівняно з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта.

Голова Я«Б. К овалів
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Голова Я.Б. Ковалів



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового 
вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України»

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з промислового вилову водних 
біоресурсів за межами юрисдикції України» Державне агентство рибного 
господарства України повідомляє про його оприлюднення та аналізу 
регуляторного впливу до вищезазначеного проекту регуляторного акту.

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено на 
офіційному веб-сайті Державного агентства рибного господарства України 
www.darg.gov.ua (розділ - «Діяльність», підрозділи - «Проекти документів» - 
«Проекти регуляторних актів»).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом 
місяця з дня його опублікування у письмовому та електронному вигляді за 
адресами:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 24, Міністерство аграрної політики 
України, e-mail: law@ vetgov.ua:

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

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

Відповідальний виконавець: Курилко Валерій Іванович, e-mail: 
kurvali@rambler.ru.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
громадськості -  один місяць з дня оприлюднення проекту постанови.

Голова
Державного агентства рибного 
господарства України Я,Б. Ковалів
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