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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

 
 

 У К А З   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  № 455/2009 вiд 18.06.2009  «Про 
персональний склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді 
національної безпеки і оборони України» 

  
     У зв'язку з рішенням  Ради  національної  безпеки  і  оборони України  від 27 лютого 

2009 року "Про біологічну безпеку  України" ( n0003525-09 ), введеним  у  дію  Указом  
Президента  України від 6 квітня 2009 року N 220 ( 220/2009 ),  п о с т а н о в л я ю:  

     1. Затвердити  персональний  склад  Комісії  з  біобезпеки та біологічного захисту  
при  Раді  національної  безпеки  і  оборони України (додається).  

     2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.   
  
  СКЛАД     Комісії з біобезпеки та біологічного захисту   при Раді національної 

безпеки і оборони України  
  
     КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович     - директор Інституту біохімії імені 

О.В. Палладіна НАН України, академік-секретар відділення біохімії,  фізіології та молекулярної 
біології НАН  України, академік Національної академії    наук України, академік Академії 
медичних    наук України, голова Комісії (за згодою)  
 

     КУХАР Валерій Павлович    - директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії 
НАН України, академік    Національної академії наук України,    заступник голови Комісії (за 
згодою)  

 
     СЕРДЮК  Андрій Михайлович  - директор Державної установи "Інститут 

гігієни та медичної екології імені   О.М. Марзєєва Академії медичних наук    України", академік 
Академії медичних    наук України, заступник голови Комісії   (за згодою)  

 
     БАРКЕВИЧ  Валерій Анатолійович   - Головний державний санітарний лікар 

Міністерства оборони України  
 
     БАХТЕЄВА Тетяна Дмитрівна - Голова Комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров'я (за згодою) 
  
     БІЛОВОЛ Олександр Миколайович    - перший заступник Міністра охорони здоров'я 

України - головний державний санітарний    лікар України 
  
     БЛЮМ  Ярослав Борисович  - директор Інституту харчової біотехнологїї та геноміки 

НАН України, академік    Національної академії наук України    (за згодою) 
  
     ВЕРБИЦЬКИЙ Петро Іванович   - Голова Державного комітету ветеринарної 

медицини України  
 

     ГОЛОВКО  Анатолій Миколайович    - віце-президент Української академії аграрних 
наук України, академік    Української академії аграрних наук України    (за згодою) 

  
     ГРОДЗИНСЬКИЙ   МихайловичУкраїни  - радник Президії Національної академії 

наук Дмитро, академік Національної академії    наук України (за згодою) 
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 ЄФРЕМОВ   Михайло Петрович  - державний експерт відділу проблем національної 

безпеки у соціальній та    гуманітарній сферах Департаменту з питань    економічної, соціальної 
та екологічної    безпеки Апарату Ради національної безпеки    і оборони України, секретар 
Комісії  

 
     КУНДІЄВ  Юрій Ілліч - директор Державної установи "Інститут медицини праці 

Академії медичних наук    України, віце-президент Академії медичних    наук України, 
академік Національної    академії наук України, академік Академії    медичних наук України (за 
згодою)  

 
     МАРІЄВСЬКИЙ  Віктор Федорович   - директор Державної установи "Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб імені    Л.В. Громашевського" Академії медичних    наук 
України (за згодою)  
 

     МЕЛЬНИК  Сергій Іванович  - заступник Міністра аграрної політики України  
 
     МЕЛЬНИЧУК Сергій Дмитрович - директор Української лабораторії якості і безпеки 

продукції агропромислового комплексу Національного університету  біоресурсів і 
природокористування України,  член-кореспондент Української академії    аграрних наук (за 
згодою)  

 
     МОВЧАН Микола Михайлович - заступник Міністра охорони навколишнього 

природного середовища України  
 
     НЕКРАСОВА  Любов Сергіївна   - Головний лікар Центральної санітарно-

епідеміологічної станції   Міністерства охорони здоров'я України 
  
     НИКОНЕНКО Олександр Миколайович   - директор Департаменту контролю над 

озброєннями та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України  
 

     ОЛІЙНИК   Даниїла Іллівна  - заступник Голови Державного комітету України з 
питань технічного регулювання та    споживчої політики 

  
     ПІДГОРСЬКИЙ  Валентин Степанович  - директор Інституту мікробіології і 

вірусології імені Д.К. Заболотного НАН    України, академік Національної академії    наук 
України (за згодою) 

  
     СТРІХА Максим Віталійович   - заступник Міністра освіти і науки України 
  
     ТУКАЛО Михайло Арсентійович  - заступник директора Інституту молекулярної 

біології і генетики НАН України,    член-кореспондент Національної академії    наук України 
(за згодою) 

  
     ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович   - перший заступник Голови Служби безпеки 

України  
 

     ШИРОБОКОВ Володимир Павлович   - завідувач кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології Національного    медичного університету імені    О.О. Богомольця, академік 
Національної    академії наук України, член-кореспондент    Академії медичних наук України    
(за згодою).    

      
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 
 
 
 



   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри

нк
ів

 
 

 -  - 4

 
 
 

Випуск 
№11 

червень 
2009 року 

 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  № 1534-VI вiд 23.06.2009   «Про внесення змін до законів 
України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного 
збору і ввізного мита      на деякі товари (продукцію)"»   
     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  Державний  бюджет   України   на 2009 рік"  ( 835-17 ) 

(Відомості Верховної Ради України,  2009 р., NN 20-22,  ст.  269;  із змінами,  внесеними 
законами України  від 3 лютого  2009  року N 908-VI ( 908-17 ),  від 5 березня 2009 року N 
1080-VI (  1080-17  ),  від  17  березня  2009  року  N  1131-VI ( 1131-17 ) та від 21 травня 2009 
року N 1402-VI) ( 1402-17 ):  

     1) у статті 1:  
     у частині  першій  цифри  "238.932.555,4"  та "183.698.198,8" замінити відповідно 

цифрами "239.215.055,4" та "183.980.698,8";  
     у частині другій  цифри  "267.394.883,5"  та  "193.358.048,9" замінити відповідно 

цифрами "267.677.383,5" та "193.640.548,9";  
     2) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний 

бюджет України на 2009 рік" ( 835-17  )  відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.  
     2. У  статті  8  Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного  мита  на  деякі  

товари  (продукцію)"  (   313/96-ВР   ) (Відомості Верховної  Ради  України,  1996  р.,  N  42,  ст.  
201; 2009 р., N 18, ст. 246) цифри "0,34" замінити цифрами "0,60".  

     II. Прикінцеві положення  
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
     2. Кабінету Міністрів України  разом  з  Комітетом  Верховної Ради  України  з 

питань бюджету внести пропозиції щодо фінансового забезпечення   необхідних   заходів   
соціально-економічного    та медичного спрямування.  

     3. Рекомендувати   Державному   управлінню   справами  внести пропозиції  щодо  
скорочення   видатків   із   забезпечення   його діяльності.   

   http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А № 1532-VI  вiд 12.06.2009  «Про прийняття за основу проекту 
Закону України    про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
спрощення порядку набуття прав на землю)»   
     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  спрощення порядку набуття  прав  на  землю)  (реєстр.  N  
4430),  поданий  народними депутатами  України  Бевзенком  В.Ф.,  Ляпіною К.М.,  Ляшком 
О.В., Рижуком С.М., Терещуком С.М.  

     2. Доручити 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 
 

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  № 1444-VI вiд 04.06.2009  «Про внесення змін до деяких 
законів України      щодо підвищення ефективності використання   меліорованих 
земель»   
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Внести зміни до таких законів України:  
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 1) частину   другу   статті  3  Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості  

Верховної  Ради  України,   1999 р.,  N 41, ст. 372;  2002  р.,  N  48, ст. 362; 2005 р., N 26, ст. 349, 
N 51, ст. 554;  із   змінами,   внесеними     Законом     України    від 15 січня 2009 року N 891-VI) 
( 891-17 ) доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:  

     "будівництво, реконструкція   та   експлуатація внутрішньо-господарських 
меліоративних  систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури";  

     2) у Законі України  "Про  меліорацію  земель"  (  1389-14  ) (Відомості Верховної 
Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):  

     статтю 28  після  слів  "місцевих бюджетів" доповнити словами "крім  витрат  на  
проектування,  будівництво  (реконструкцію)   і експлуатацію  меліоративних  систем та 
окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які надані у концесію";  

     статтю 29 доповнити частиною четвертою такого змісту:  
     "Дія цієї статті не поширюється  на  фінансування  витрат  на проектування,  

будівництво  (реконструкцію),  капітальний ремонт і експлуатацію меліоративних  систем,  
окремих  об'єктів  інженерної інфраструктури, які надані у концесію";  

     3) абзац  другий  пункту  1  статті  1  Закону  України  "Про стимулювання    
розвитку    вітчизняного    машинобудування    для агропромислового  комплексу" ( 3023-14 ) 
(Відомості Верховної Ради України,  2002 р., N 24, ст. 167) після слів "та кормовиробництві" 
доповнити    словами   "зрошувальна   та   поливна   техніка   для сільськогосподарського 
виробництва".  

     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.   
   http://zakon.rada.gov.ua 
 

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  № 1446-VI вiд 04.06.2009  «Про Загальнодержавну цільову 
економічну програму    проведення моніторингу залишків   ветеринарних препаратів 
та забруднюючих речовин  у живих тваринах, продуктах тваринного походженняі 
кормах, а також у харчових продуктах,  підконтрольних ветеринарній службі,    на 
2010-2015 роки»   
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Затвердити  Загальнодержавну  цільову  економічну програму проведення  

моніторингу  залишків   ветеринарних   препаратів   та забруднюючих   речовин  у  живих  
тваринах,  продуктах  тваринного походження і кормах,  а також у харчових продуктах, 
підконтрольних ветеринарній  службі,  на  2010-2015  роки  (далі - Програма),  що додається.  

     2. Кабінету Міністрів України:  
     щороку включати визначені у Програмі  завдання  і  заходи  до відповідних розділів 

Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;  
     під час  підготовки  проекту  закону  про  Державний   бюджет України  на  

відповідний  рік передбачати видатки для фінансування визначених у Програмі заходів.  
     3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   
 
    ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА    ПРОВЕДЕННЯ 

МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКІВ   ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН  У ЖИВИХ ТВАРИНАХ, ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯІ 
КОРМАХ, А ТАКОЖ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ,  ПІДКОНТРОЛЬНИХ ВЕТЕРИНАРНІЙ 
СЛУЖБІ,    НА 2010-2015 РОКИ   

 Мета Програми  
     Метою Програми є підвищення якості та  безпечності  продуктів тваринного    

походження,   харчових   продуктів,   підконтрольних ветеринарній службі, і кормів, 
інформування споживачів про ризики, пов'язані із вживанням низькоякісних харчових 
продуктів тваринного походження,  використанням кормів, що містять залишки ветеринарних 
препаратів  та  забруднюючих  речовин,  а  також розширення ринків збуту вітчизняної 
сільськогосподарської продукції.  
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Шляхи та способи розв'язання проблеми  
     Розв'язання проблеми можливе за трьома варіантами.  
Перший варіант  -  установлення  відповідальності   виробника перед споживачем за 

безпечність власної продукції та запровадження на виробництві системи аналізу ризиків та 
контролю (регулювання) у критичних  точках  (НАССР)  або  аналогічних  систем  
забезпечення безпечності та якості продукції.  В усіх розвинених країнах  світу застосування  
НАССР  є  однією  з  обов'язкових  умов  провадження діяльності у сфері виробництва 
харчових продуктів,  що  дає  змогу забезпечувати ними споживачів.  

     Станом на  1  січня  2009  року  в Україні налічувалося 14292 підприємства,  щодо 
яких державною службою  ветеринарної  медицини здійснювався   ветеринарно-санітарний   
контроль,   у  тому  числі м'ясопереробних - 3681,  молокопереробних - 1574, рибопереробних - 
1269 підприємств.  

     На  сьогодні   в   Україні система HАССP запроваджена лише на 37 
молокопереробних і трьох м'ясопереробних підприємствах.  Однією з  вимог  до  
запровадження  НАССР є наявність умов для проведення моніторингу,   зокрема    виробничих    
приміщень,    відповідного обладнання, методів досліджень, персоналу тощо.  

     У реалізації  першого  варіанта позитивним є те,  що НАССР як найпоширеніша  у  
світі  система  менеджменту  безпеки   продуктів харчування  може включати або 
супроводжуватися належною виробничою і сільськогосподарською практикою та належною 
практикою з гігієни.  

     Разом з  тим  НАССР  запроваджується  виробниками   продуктів харчування  з  
метою  самоконтролю  та  не може виступати гарантом держави  щодо  здійснення  контролю  
під  час  експорту  продуктів українського  виробництва.  Оскільки  запровадження НАССР 
потребує значного часу та коштів,  воно здійснюється дуже  повільно.  Отже, застосування 
зазначеного варіанта неможливе.  

 Другий варіант - здійснення контролю за безпечністю продуктів тваринного  
походження   і   кормів   у   державних   лабораторіях ветеринарної медицини відповідно до 
встановлених вимог.  

     У разі  експорту  харчових  продуктів тваринного походження і кормів  вони  повинні  
перевірятися   на   відповідність   вимогам країни-імпортера.  

     Застосування такого    варіанта    дасть    змогу   проводити дослідження  в  
державних  лабораторіях   ветеринарної   медицини, здійснювати  державний  контроль за 
безпечністю харчових продуктів тваринного походження і кормів та виконувати вимоги, які 
висувають країни-імпортери.  Однак   воно   не   дасть  змоги  проводити  на 
загальнодержавному   рівні   моніторинг   залишків    ветеринарних препаратів та 
забруднюючих речовин у живих тваринах,  необроблених харчових  продуктах  тваринного  
походження  і   кормах,   як   це передбачено Директивою Ради 96/23/ЄЕС від 29 квітня 1996 
року щодо заходів контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту в  живій худобі  та  
продуктах  тваринного  походження  (далі  -  Директива 96/23/ЄЕС),  що призведе  до  
невиконання  однієї  з  умов  виходу продуктів  українського  виробництва  на  міжнародний 
ринок.  Тому застосовувати такий спосіб недоцільно,  оскільки Україна не  зможе виконати 
міжнародні вимоги.  

Третій варіант  -  виконання  на  державному  рівні  щорічних планів державного 
моніторингу залишків ветеринарних препаратів  та забруднюючих  речовин  у  живих  
тваринах,  необроблених  харчових продуктах тваринного походження і кормах (далі - плани  
державного моніторингу)  державними  лабораторіями  ветеринарної  медицини  з належною 
матеріально-технічною базою.  

     Відповідно до Директиви 96/23/ЄЕС  держави  повинні  прийняти закони,  
регламенти та положення,  необхідні для виконання програм моніторингу  залишків  
ветеринарних  препаратів  та   забруднюючих речовин  у  живих  тваринах,  продуктах  
тваринного  походження  і кормах,  а також у харчових продуктах, підконтрольних 
ветеринарній службі.  Питання  включення  до  переліку  третіх  країн,  з  яких дозволено  
імпорт  тварин   та   харчових   продуктів   тваринного походження,  вирішується  
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Європейською комісією на підставі поданих планів  державного  моніторингу.  Крім  

того,  згідно  з  Рішенням Європейської  комісії  657/2002/ЄС від 12 серпня 2002 року (далі - 
Рішення 657/2002/ЄС) на  виконання  Директиви  96/23/ЄЕС  стосовно застосування  методів  
аналізу  та  тлумачення результатів держави мають гарантувати достовірність результатів 
проведених досліджень.  

     Під час   проведення   досліджень    залишків    ветеринарних препаратів  та  
забруднюючих  речовин у живих тваринах,  продуктах тваринного походження і кормах,  а  
також  у  харчових  продуктах, підконтрольних   ветеринарній   службі,  переважно  
застосовуються експрес-методи    (імуноферментний,     радіоімунний (радіоімунологічний),  
тонкошарова хроматографія), результати яких найчастішепотребують підтвердження 
іноземними референс-лабораторіями.  

     Перевагою цього варіанта є те, що в Україні буде вдосконалено матеріально-технічну  
базу  державних   лабораторій   ветеринарної медицини,  розширено  сферу  їх  акредитації  
згідно із стандартом ISO/IEC 17025,  що  визначає  загальні  вимоги  до  компетентності 
випробувальних   та   калібрувальних  лабораторій,  розроблено  та впроваджено 
підтверджувані методи здійснення контролю тощо.  

     Отже, третій варіант  -  найоптимальніший.  Він  дасть  змогу державним  
лабораторіям ветеринарної медицини виконувати у повному обсязі  плани  державного  
моніторингу  і  проводити   дослідження (скринінговими   та   підтверджувальними   методами)   
на   вимогу країни-імпортера. У разі застосування зазначеного  варіанта  також буде  зміцнена  
матеріально-технічна база вітчизняних лабораторій, не буде потреби у витрачанні державних  
коштів  на  дослідження  в лабораторіях інших держав.  

      Завдання і заходи Програми  
     Основні завдання   і  заходи  Програми  для  досягнення  мети виконуватимуться у 

три етапи.  
     Основними завданнями Програми  на  першому  етапі  (2010-2011 роки)  є створення 

матеріально-технічної бази для виконання планів державного  моніторингу,  здійснення   
заходів   з   підтвердження професійного рівня спеціалістів, залучених до виконання зазначених 
планів,  а  також  активізація  роботи  з  акредитації   державних лабораторій ветеринарної 
медицини.  

     Для виконання цих завдань необхідно:  
     придбати відповідне  обладнання,  реактиви  та  матеріали,  а також матеріали із 

сертифікованими  ветеринарними  препаратами  та забруднюючими речовинами (референс-
матеріали);  

     забезпечити участь   відповідних  спеціалістів  у  проведенні міждержавних 
порівняльних лабораторних досліджень;  

     забезпечити стажування:  
     спеціалістів державних лабораторій  ветеринарної  медицини  в лабораторіях  інших  

держав  для вивчення нових методів визначення залишків ветеринарних препаратів та 
забруднюючих речовин  у  живих тваринах,  продуктах  тваринного  походження  і кормах,  а 
також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, відповідно до вимог 
Директиви 96/23/ЄЕС та Рішення 657/2002/ЄС;  

     державних інспекторів ветеринарної медицини з відбору зразків для проведення 
моніторингових досліджень та розслідування  у  разі отримання   позитивних   результатів  
дослідження  щодо  наявності залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин  у  
живих тваринах,  продуктах  тваринного  походження  і кормах,  а також у харчових продуктах, 
підконтрольних ветеринарній службі;  

     розширити сферу    акредитації    уповноважених     державних лабораторій   
ветеринарної   медицини   на  визначення  додаткових показників  залишків  ветеринарних  
препаратів   та   забруднюючих речовин  у  живих  тваринах,  продуктах  тваринного  
походження  і кормах,  а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі,   
методики  виявлення  яких  будуть  розроблені  в  рамках Програми для виконання планів 
державного моніторингу із залученням Державного науково-дослідного інституту з  
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лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної   експертизи,   Державного 

науково-дослідного  контрольного інституту ветеринарних препаратів і   кормових   добавок,   
Черкаської,   Львівської,   Херсонської, Полтавської,  Дніпропетровської, Одеської, 
Житомирської, Київської регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини.  

     Основними завданнями  другого  етапу   (2011-2012   роки)   є розроблення   
підтверджуваних   методів   контролю   за  залишками ветеринарних препаратів та 
забруднюючих речовин у живих  тваринах, продуктах  тваринного  походження  і  кормах,  а  
також у харчових продуктах,  підконтрольних   ветеринарній   службі,   їх   наукове 
супроводження.  

     Для виконання  цих  завдань необхідно розробити та впровадити підтверджувані   
методики   визначення    залишків    ветеринарних препаратів  та  забруднюючих  речовин у 
живих тваринах,  продуктах тваринного походження і кормах,  а  також  у  харчових  
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.  

     Основним завданням   третього   етапу   (2013-2015   роки)  є остаточне  формування  
системи  проведення  моніторингу   залишків ветеринарних  препаратів та забруднюючих 
речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження  і  кормах,  а  також  у  харчових 
продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.  

     Для виконання цього завдання необхідно:  
     впровадити підтверджувані    методики   визначення   залишків ветеринарних 

препаратів та забруднюючих речовин у живих  тваринах, продуктах  тваринного  походження  і  
кормах,  а  також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі;  

     розробити і   впровадити   методики    визначення    об'єктів досліджень та 
встановлення критеріїв відбору зразків.  

     Крім того,   протягом   кожного   етапу   виконання  Програми акредитованими  
державними  лабораторіями  ветеринарної   медицини проводяться  відповідні  дослідження для 
виконання щорічних планів державного  моніторингу  залишків   ветеринарних   препаратів   та 
забруднюючих  речовин  у  живих  тваринах  і необроблених харчових продуктах  тваринного  
походження  і  кормах.  Центральний   орган виконавчої   влади   з  питань  ветеринарної  
медицини  узагальнює результати  досліджень,  проводить  їх  статистичний  та  науковий 
аналіз  із  наступним  оприлюдненням  на  своєму веб-сайті з метою інформування споживачів.  

    Очікувані результати, ефективність Програми  
     Виконання   Програми  дасть  можливість знизити (приблизно на 30 відсотків) 

починаючи з 2010 року ризик потрапляння на споживчий ринок  небезпечних  продуктів  
тваринного  походження і кормів,  а також харчових продуктів,  підконтрольних ветеринарній  
службі,  в яких  виявлено перевищення вмісту залишків ветеринарних препаратів та   
забруднюючих   речовин,   підвищити    конкурентоспроможність продуктів   тваринного   
походження  українського  виробництва  та забезпечити  їх  вихід   на   зовнішній   ринок,   
зокрема   ринки Європейського  Союзу,  Російської Федерації та інші,  що сприятиме сталому 
економічному розвитку України  та  надходженню  коштів  до Державного бюджету України.  

     Позитивним аспектом   виконання   Програми   є   забезпечення проведення  у  
повному  обсязі  лабораторних  досліджень  з  метою виконання   планів   державного   
моніторингу   та   інших   вимог міжнародного   законодавства,   визнання  результатів  
досліджень, проведених акредитованими  державними  лабораторіями  ветеринарної медицини, 
лабораторіями інших держав та органами контролю.  

     Програма сприятиме   обізнаності  споживачів  у  необхідності вжиття заходів щодо 
недопущення потрапляння залишків  ветеринарних препаратів   та   забруднюючих   речовин   у  
продукти  тваринного походження і корми.  

      Обсяги та джерела фінансування Програми  
     Моніторинг залишків ветеринарних препаратів  та  забруднюючих речовин  у  живих  

тваринах,  продуктах  тваринного  походження  і кормах,  а також у харчових продуктах, 
підконтрольних ветеринарній службі,  проводиться за рахунок коштів Державного бюджету 
України. У  разі  отримання  позитивних  результатів  повторні  дослідження проводяться  за  
рахунок власника продукції та кормів до отримання негативних результатів.  
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  Загальний обсяг фінансування Програми  становить  113,07  млн гривень,  з них з 

Державного бюджету України - 112,98 млн гривень, з інших джерел - 0,09 млн гривень,  у тому 
числі:  у 2010  році  - 36,125 млн гривень,  2011 - 35,335 млн гривень,  2012 - 10,995 млн 
гривень,  2013 - 10,245 млн гривень,  2014 - 10,185 млн гривень  і 2015 - 10,185 млн гривень.  

     Відповідно до   розрахунків   обсягу  фінансування  Програми, наведених у додатку 
4,  кошти в обсязі  50,6  млн  гривень  будуть спрямовані  на  забезпечення  державних  
лабораторій  ветеринарної медицини     високоякісним     обладнанням,     витратними      та 
референс-матеріалами; щорічні витрати на проведення моніторингу за видами  тварин,   
продуктів   тваринного   походження   і   кормів становитимуть  60,09  млн гривень,  на 
розроблення та впровадження методик - 2,38 млн гривень.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И   № 1445-VI вiд 04.06.2009  «Про ідентифікацію та 
реєстрацію тварин» 
     Цей Закон    визначає    організаційні   і   правові   засади ідентифікації та реєстрації 

тварин з метою  одержання  оперативної та  надійної  інформації  про  поголів'я тварин щодо 
статі,  віку, породи  та  їх  місцезнаходження  для  поліпшення   управління   і прогнозування   
ринків   продукції  тваринництва  та  контролю  за епізоотичною ситуацією в Україні.  

     Стаття 1. Визначення термінів  
     У цьому Законі  нижченаведені  терміни  вживаються  в  такому значенні:  
     1) господарство  -  будь-яке  місце на території України,  де перебувають,  

розводяться та утримуються тварини,  проводиться  їх продаж,  забій,  утилізація  і штучне 
осіменіння,  організовуються виставки тварин;  

     2) Єдиний державний реєстр тварин - електронна база даних про ідентифікованих 
тварин,  їх власників,  господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж таких 
тварин;  

     3) ідентифікаційні  документи   -   документи   встановленого зразка,  що видаються 
на тварину (паспорт великої рогатої худоби і ветеринарна картка до такого паспорта,  паспорт 
коня, реєстраційне свідоцтво свиней, реєстраційне свідоцтво овець/кіз);  

     4) ідентифікаційний   номер   -   індивідуальний   номер,  що присвоюється  тварині  
та  не  змінюється   протягом   її   життя. Ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного 
виду тварин;  

     5) ідентифікація   -   процес   ототожнення   тварини  шляхом присвоєння їй 
ідентифікаційного номера з використанням візуальних, електронних  та  змішаних  засобів  
залежно  від  виду  тварини  з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до Єдиного 
державного реєстру тварин;  

     6) переміщення   -   процес,   результатом   якого   є  зміна господарства, в якому 
перебуває тварина, або зміна її власника;  

     7) реєстрація - внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних  про  
ідентифіковану  тварину,  її  власника,  господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, 
падіж.  

     Стаття 2. Правове регулювання питань ідентифікаціїта реєстрації тварин  
     Правове регулювання питань ідентифікації та реєстрації тварин здійснюється 

відповідно до Конституції  України  (  254к/96-ВР  ), Закону  України  "Про  ветеринарну  
медицину"  ( 2498-12 ),  цього Закону та інших нормативно-правових актів у цій сфері.  

     Стаття 3. Сфера застосування Закону  
     Дія цього Закону поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються 

розведенням та утриманням тварин,  проводять їх продаж, забій,  утилізацію,  надають послуги  
зі  штучного  осіменіння  та організовують виставки тварин.  

     Дія цього   Закону  не  поширюється  на  фізичних  осіб,  які займаються  
розведенням  тварин  та  їх  утриманням  для  власного споживання продуктів харчування 
тваринного походження.  



   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри

нк
ів

 
 

 -  - 10

 
 
 

Випуск 
№11 

червень 
2009 року 

      
 
Стаття 4. Об'єкти ідентифікації та реєстрації тварин  
     Об'єктом ідентифікації  та  реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата 

худоба, коні, свині, вівці, кози.  
     Стаття 5. Порядок ідентифікації та реєстрації тварин  
     Для ідентифікації та реєстрації тварин:  
     1) юридичні та  фізичні  особи,  що  провадять  діяльність  з розведення та утримання 

тварин, зобов'язані:  
     подавати для  реєстрації  дані  про  ідентифікованих  тварин, господарства  їх  

розведення  та  утримання,  переміщення,  забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;  
     самостійно ідентифікувати тварин та вести їх облік;  
     здійснювати переміщення   з   ідентифікаційними  документами, проводити забій, 

утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин;  
     2) юридичні  та  фізичні  особи,  що  провадять діяльність із забою та утилізації 

тварин, зобов'язані:  
     подавати для реєстрації дані про  забій,  утилізацію  тварин, господарства, що 

здійснюють такий забій та утилізацію;  
     вести облік забитих, утилізованих тварин;  
     проводити забій,    утилізацію    лише   ідентифікованих   та зареєстрованих тварин;  
     3) юридичні та  фізичні  особи,  що  провадять  діяльність  з продажу   тварин,   

надання   послуг  зі  штучного  осіменіння  та організовують виставки тварин, зобов'язані:  
     подавати для реєстрації дані про господарства,  що займаються продажем   тварин,  

наданням  послуг  зі  штучного  осіменіння  та організацією виставок тварин;  
     вести облік тварин;  
     здійснювати продаж,  проводити виставки і  штучне  осіменіння лише 

ідентифікованих та зареєстрованих тварин.  
     Ідентифікація та   реєстрація  тварин,  оформлення  і  видача ідентифікаційних 

документів здійснюються в порядку,  встановленому центральним органом виконавчої влади з 
питань аграрної політики.  

     Стаття 6. Органи, що здійснюють державне управління у сферіідентифікації та 
реєстрації тварин  

     Державне управління  у  сфері  ідентифікації  та   реєстрації тварин  здійснюють  
Кабінет  Міністрів України і центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики в  
межах  повноважень, визначених цим Законом.  

     Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сферіідентифікації та 
реєстрації тварин  

     До повноважень   Кабінету   Міністрів   України    у    сфері ідентифікації та 
реєстрації тварин належать:  

     встановлення порядку  надання споживачам продуктів тваринного походження  
повної  та  достовірної  інформації   про   походження зазначеного  продукту,  у  тому  числі  
про  його безпеку,  шляхом запровадження маркування продуктів тваринного походження;  

     організація виконання    загальнодержавних    заходів    щодо запровадження 
ідентифікації та реєстрації тварин;  

     забезпечення фінансування системи ідентифікації та реєстрації тварин;  
     вирішення інших питань у сфері  ідентифікації  та  реєстрації тварин відповідно до 

закону.  
     Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої владиз питань аграрної 

політики у сфері ідентифікаціїта реєстрації тварин  
     До повноважень  центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики 

належать:  
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  здійснення фінансування робіт з ідентифікації  та  реєстрації тварин;  
     установлення порядку   ідентифікації  та  реєстрації  тварин, порядку оформлення і 

видачі ідентифікаційних документів;  
     визначення складу інформації,  що подається для  внесення  до Єдиного державного 

реєстру тварин;  
     встановлення порядку   ведення   Єдиного  державного  реєстру тварин та 

користування його даними;  
     вирішення інших питань у сфері  ідентифікації  та  реєстрації тварин відповідно до 

закону.  
     Стаття 9. Органи контролю і нагляду за діяльністю у сферіідентифікації та реєстрації 

тварин  
     Державний нагляд  і  контроль  за  дотриманням   вимог   щодо ідентифікації  тварин  

здійснюють  у межах своїх повноважень орган державного   управління,   що   здійснює   
функції   адміністрації ветеринарної   медицини  України,  Міністерство  внутрішніх  справ 
України,  спеціально уповноважений  центральний  орган  виконавчої влади у сфері охорони 
здоров'я, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та їх органи на 
місцях.  

     Державний нагляд  і  контроль  за  дотриманням   вимог   щодо реєстрації  тварин  
здійснює  центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.  

     Стаття 10. Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин  
     Державна підтримка робіт з ідентифікації та реєстрації тварин надається для 

закупівлі бирок,  бланків паспортів великої  рогатої худоби,  ветеринарних  карток  до  таких 
паспортів,  реєстраційних карток великої рогатої  худоби  та  господарств,  рахунків-фактур, 
реєстраційних  карток переміщення тварин,  замовлень на проведення ідентифікації  та  
реєстрації  тварин,   файлів   для   збереження паспортів  великої  рогатої худоби та 
ветеринарних карток до таких паспортів,  проведення роз'яснювальної роботи серед населення 
щодо важливості   ідентифікації   та   реєстрації   тварин  (видання  і розповсюдження 
друкованої  продукції,  інформування  через  засоби масової  інформації)  та  внесення  даних  
до  Єдиного  державного реєстру тварин через Інтернет.  

     Порядок використання коштів,  що спрямовуються  з  державного бюджету  на 
проведення робіт з ідентифікації та реєстрації тварин, встановлює Кабінет Міністрів України.  

     Кошти для  державної  підтримки  робіт  з  ідентифікації   та реєстрації тварин 
передбачаються у Державному бюджеті України.  

     Стаття 11. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ідентифікації та 
реєстрації тварин  

     Порушення законодавства у сфері ідентифікації  та  реєстрації тварин тягне за собою 
цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.  

     Відповідальність несуть особи, винні у:  
     невиконанні розпоряджень уповноважених органів  та  осіб  про усунення  фактів  

порушень  у  сфері  ідентифікації  та реєстрації тварин;  
     створенні перешкод уповноваженій особі у здійсненні  контролю і  нагляду за 

дотриманням вимог цього Закону щодо ідентифікації та реєстрації тварин.  
     Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері ідентифікації та реєстрації тварин  
     Міжнародне співробітництво    у    сфері   ідентифікації   та реєстрації тварин 

здійснюється шляхом:  
     укладення відповідних міжнародних договорів України;  
     гармонізації нормативних  документів,  стандартів,   норм   і правил  з питань 

ідентифікації та реєстрації тварин з відповідними міжнародними  нормативними  документами,  
стандартами,  нормами  і правилами,  які визначають вимоги щодо ідентифікації та реєстрації 
тварин;  
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обміну інформацією про заходи,  що вживаються для  здійснення ідентифікації та 

реєстрації тварин.  
     Стаття 13. Прикінцеві положення  
     Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  № 1448-VI  вiд 04.06.2009 «Про внесення 
зміни до Закону України "Про кооперацію"   щодо набуття членами кооперативу 
права власності»  
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Закон України "Про  кооперацію"  (  1087-15  )  (Відомості Верховної Ради 

України,  2004 р.,  N 5,  ст. 35) доповнити статтею 19-1 такого змісту:  
     "Стаття 19-1. Права членів кооперативу на його майно  
     Член житлово-будівельного,  дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового,   

дачного,  гаражного  чи  іншого відповідного кооперативу має право володіння,  користування,  
а за згодою  кооперативу - і розпоряджання квартирою,  дачею,  гаражем, іншою будівлею,  
спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно.  

     У разі викупу квартири,  дачі, гаража, іншої будівлі, споруди або  приміщення  член  
житлово-будівельного,   дачно-будівельного, гаражно-будівельного, житлового, дачного, 
гаражного кооперативу чи іншого відповідного кооперативу стає власником цього майна.  

     Положення цієї статті не  застосовуються  до  об'єктів  права власності  кооперативів,  
діяльність яких регулюється спеціальними законами".  

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 П О С Т А Н О В А  № 1412-VI вiд 02.06.2009 «Про прийняття за 

основу проекту Закону України    про внесення зміни до статті 176 Земельного 
кодексу України»   
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Прийняти за основу  проект  Закону  України  про  внесення зміни  до статті 176 

Земельного кодексу України (реєстр.  N 3038), поданий Кабінетом Міністрів України.  
     2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики    та    

земельних   відносин   доопрацювати   зазначений законопроект з урахуванням пропозицій та 
зауважень суб'єктів права законодавчої  ініціативи  та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 П О С Т А Н О В А  № 1411-VI вiд 02.06.2009  «Про прийняття за 

основу проекту Закону України     про внесення змін до деяких кодексів України   
(щодо спільної власності на землю)»   
     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  кодексів  

України  (щодо  спільної власності на землю) (реєстр. N 2697), поданий Кабінетом Міністрів 
України.  

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

http://zakon.rada.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

 П О С Т А Н О В А  N 667  від 1 липня 2009 р. «Про 
особливості закупівлі  продовольчої продукції та світлих нафтопродуктів 
до державного матеріального резерву»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Відповідно  до  пункту  6 Положення про закупівлю товарів, 

робіт  і  послуг  за  державні  кошти,  затвердженого   постановою Кабінету Міністрів   
України   від   17   жовтня  2008  р.  N  921 ( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України, 
2008 р., N 80, ст. 2692, N 90,  ст. 3006; 2009 р., N 20, ст. 628), установити, що закупівля 
для  закладення  до  державного  матеріального  резерву  Державним комітетом   з   
державного   матеріального   резерву  продовольчої продукції,  у тому  числі  зерна,  та  
світлих  нафтопродуктів,  а підприємствами,  що  належать  до  сфери  його  
управління,  зерна проводиться у 2009 році шляхом укладення договорів купівлі-
продажу на акредитованих товарних біржах.  

     2. Взяти до відома,  що закупівля продукції,  яка належить до 
об'єктів державного цінового регулювання на 2009/10  маркетинговий рік, здійснюється 
в межах установлених мінімальних та максимальних закупівельних цін.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А   N 656  від 1 липня 2009 р. «Про затвердження 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності, пов'язаної з формуванням ресурсів    
сільськогосподарської продукціїта визначенням її якості,та визначається 
періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю)»   
     Відповідно до статті 5 Закону  України  "Про  основні  засади державного  

нагляду  (контролю)  у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п 
о с т а н о в л я є:  

     1. Затвердити критерії,  за якими оцінюється  ступінь  ризику від 
провадження господарської діяльності, пов'язаної з формуванням ресурсів 
сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та   визначається   періодичність   
проведення   планових  заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.  

     2. Міністерству  аграрної  політики  привести  у  тримісячний строк  власні  
нормативно-правові  акти  у  відповідність  з  цією постановою.   
Додаток  до постанови Кабінету Міністрів України   від 1 липня 2009 р. N 656  

КРИТЕРІЇ,   за якими оцінюється ступінь ризику      від провадження 
господарської діяльності,   пов'язаної з формуванням ресурсів    сільськогосподарської 
продукціїта визначенням її якості,та визначається періодичність проведення    планових заходів 
державного нагляду (контролю)   

     1. Критеріями,  за  якими  оцінюється  ступінь   ризику   від провадження  
господарської  діяльності,  пов'язаної  з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції 
та визначенням її якості, є  певні  види (характер) господарської діяльності або виконуваних 
робіт,  які можуть становити потенційну загрозу життю  і  здоров'ю людей,  навколишньому  
природному  середовищу,  впливати  на  стан земель.  

     2. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від  форми власності   
розподіляються   за  високим,  середнім  та  незначним ступенем ризику.  

     3. До суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем  ризику відносяться   
суб'єкти,   що  провадять  діяльність,  пов'язану  з виконанням  робіт  з  виробництва,  закупівлі  
(заготівлі)  та/або переробки сільськогосподарської продукції і сировини рослинного та 
тваринного походження.  
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   4. До суб'єктів господарювання із  середнім  ступенем  ризику відносяться   

суб'єкти,   що  провадять  діяльність,  пов'язану  з виконанням робіт з:  
     ведення обліку та  декларування  наявних  обсягів  зерна,  що зберігається 

на зернових складах і зерносховищах;  
     транспортування, розміщення,    зберігання    та   реалізації (торгівлі) 

сільськогосподарської продукції.  
     5. До суб'єктів господарювання з  незначним  ступенем  ризику відносяться   

інші   суб'єкти,   що   не   належать  до  суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем 
ризику.  

     6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів 
господарювання проводяться з такою періодичністю:  

     з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;  
     із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;  
     з незначним  ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки. 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 П О С Т А Н О В А  N 655  від 1 липня 2009 р. «Про 

формування     державного продовольчого резерву у 2009 році»   
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Дозволити Аграрному фонду здійснювати в установленому 

порядку для  формування  державного  продовольчого  резерву не пов'язану з 
державним  ціновим  регулюванням  закупівлю  продовольчого   зерна врожаю   2009  
року  за  середньозваженими  цінами,  які  склалися протягом трьох  останніх  торгових  
сесій  на  Аграрній  біржі  та сертифікованих  нею  акредитованих  товарних  біржах,  а 
в разі їх зменшення  нижче  рівня  встановленої  мінімальної   ціни   -   за мінімальними   
цінами,   встановленими   для  об'єктів  державного цінового регулювання. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А  N 651 від 1 липня 2009 р. «Про 
затвердження Порядку використання      у 2009 році коштів 
Стабілізаційного фонду    для надання кредитів фермерським 
господарствам»   

     Відповідно до  частини  другої  статті 76 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а 
н о в л я є:  

     Затвердити Порядок    використання   у   2009   році   коштів 
Стабілізаційного    фонду   для   надання   кредитів   фермерським господарствам, що 
додається.   

      
 ПОРЯДОК    використання у 2009 році коштівСтабілізаційного 

фонду ( 835-17 ) для надання кредитівфермерським господарствам   
     1. Цей  Порядок  визначає  механізм  використання у 2009 році 

коштів Стабілізаційного фонду (  835-17  )  для  надання  кредитів фермерським    
господарствам,    у   тому   числі   на   придбання сільськогосподарської техніки  
вітчизняного  виробництва  (далі  - бюджетні кошти).  

     2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.  
     Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня  є  Український 

державний   фонд   підтримки   фермерських   господарств   і  його регіональні 
відділення.  
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3. Бюджетні   кошти   спрямовуються   на   надання   кредитів 

фермерським  господарствам,  у  власності  та/або  в  оренді  яких перебувають  не  
більш як 500 гектарів сільськогосподарських угідь відповідно до статистичних даних 
станом на 1  січня  2009  р.,  на конкурсних засадах на поворотній основі у розмірі, що 
не перевищує 100 тис. гривень на одне господарство.  

     4. Фінансова підтримка надається в  межах  бюджетних  коштів, 
передбачених  на  відповідні  цілі,  які використовуються згідно з Порядком  
використання  коштів  державного  бюджету  для   надання підтримки   фермерським   
господарствам,  затвердженим  постановою Кабінету Міністрів  України  від  25  
серпня  2004   р.   N   1102 ( 1102-2004-п   )  (Офіційний  вісник  України,  2004  р.,  N  
34, ст. 2269; 2006 р., N 8, ст. 441).  

     5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня:  
     беруть зобов'язання  за  бюджетними  коштами   в   межах   їх 

фактичних надходжень;  
     подають до   3   числа   наступного   місяця  Мінагрополітики 

інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання до 5 
числа зазначеного місяця Мінфіну.  

     6. Складення та подання фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів,  а також контроль за їх  цільовим  використанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку.  

     7. Після  закінчення  бюджетного  періоду  залишки  бюджетних 
коштів,  що   обліковуються   на   рахунках   Мінагрополітики   та одержувачів  
бюджетних  коштів  станом  на  1  січня  2010  р.  за відповідними бюджетними 
програмами,  обов'язково  повертаються  до Стабілізаційного фонду. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А  N 654 від 1 липня 2009 р. «Про 
внесення зміни до пункту 3 Порядкувикористання у 2009 році коштів    
Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів,    фінансування 
інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів  в 
агропромисловому комплексі»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Друге речення підпункту 1 пункту  3  Порядку  використання  у 

2009  році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування 
інвестиційних проектів та підтримки окремих  проектів в  агропромисловому  
комплексі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009  
р.  N  463  (  463-2009-п  ) (Офіційний вісник України,  2009 р.,  N 36,  ст. 1225), після 
слів "залучених ними" доповнити словами "у 2006-2008 роках, а також".  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А   N 652  від 1 липня 2009 р. «Про 
затвердження Порядку видачі дозволу      на ввезення на територію 
України тварин,  продуктів тваринного походження, репродуктивного 
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних 
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів»   

     Відповідно до  статті  83  Закону  України  "Про  ветеринарну 
медицину" (     2498-12     )     Кабінет     Міністрів    України п о с т а н о в л я є:  

     Затвердити Порядок видачі дозволу на  ввезення  на  територію 
України тварин,  продуктів тваринного походження,  репродуктивного матеріалу,   
біологічних   продуктів,   патологічного   матеріалу, ветеринарних препаратів,  
субстанцій,  кормових добавок, преміксів та кормів, що додається.      

     ПОРЯДОК видачі дозволу на ввезення на територію України 
тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу,  
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біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних 

препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів   
     1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволу на  ввезення на  

територію  України  тварин,  продуктів  тваринного походження, репродуктивного 
матеріалу,  біологічних  продуктів,  патологічного матеріалу,  ветеринарних препаратів, 
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів (далі - товар).  

     2. Дозвіл на ввезення на територію України тварин,  продуктів 
тваринного   походження,  репродуктивного  матеріалу,  біологічних продуктів,  
патологічного  матеріалу,   ветеринарних   препаратів, субстанцій,  кормових добавок, 
преміксів та кормів (далі - дозвіл) видається Держкомветмедицини безоплатно 
протягом 30  днів  з  дати надходження документів на розгляд.  

     3. Дозвіл видається у випадку:  
     1) ввезення  продуктивних  тварин і репродуктивного матеріалу за   

умови   отримання   результатів    визначення    ефективності ветеринарної служби 
країни походження;  

     2) ввезення  живих мікроорганізмів і патологічного матеріалу, що 
містить збудників хвороб тварин,  з метою  проведення  наукових досліджень чи для 
інших дозволених цілей;  

     3) коли інші товари ввозяться вперше.  
     4. У   разі   ввезення   на  територію  України  ветеринарних 

препаратів з метою їх державної реєстрації  в  Україні,  наукового дослідження,  
експонування  на виставках,  ярмарках і конференціях видається разовий дозвіл.  

     5. Строк дії  дозволу  обчислюється  з  дня  його  видачі  та 
становить один рік.  

     Після закінчення строку дії дозволу видається новий дозвіл на 
підставах, визначених цим Порядком.  

     6. У дозволі зазначаються:  
     1) найменування органу, що видав дозвіл;  
     2) мета ввезення товару на територію України;  
     3) місцезнаходження імпортера, експортера (для фізичної особи 

зазначається адреса місця її постійного проживання);  
     4) найменування   товару   та   його   код  згідно  з  УКТЗЕД ( 

2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );  
     5) місцезнаходження митниці призначення товару;  
     6) кількість товарів та одиниці виміру;  
     7) строк його дії;  
     8) ветеринарно-санітарні заходи,  що повинні  бути  здійснені 

експортером  до завантаження,  імпортером після ввезення товару на територію    
України;    засвідчені    міжнародним    ветеринарним сертифікатом   декларації   на   
додаток  до  тих,  що  стосуються відсутності клінічних ознак певних хвороб тварин,  
які  підлягають повідомленню;  

     9) у разі ввезення на територію України живих мікроорганізмів та 
патологічного матеріалу,  що містить збудників  хвороб  тварин, найменування такого    
товару,    його   код   згідно   з   УКТЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,  2371в-14,  2371г-14  )   
та   специфікація ветеринарно-санітарних заходів,  які застосовуються імпортером для 
запобігання неконтрольованому поширенню патогенного агента;  

     10) пункти пропуску через державний кордон України;  
     11) дата його видачі.  
     Дозвіл підписується    уповноваженою     посадовою     особою 

Держкомветмедицини і скріплюється печаткою.  
     Форму дозволу  і  зразок  заяви  про  його  видачу затверджує 

Держкомветмедицини.  
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   7. Для отримання  дозволу  заявник  подає  Держкомветмедицини 

відповідну заяву, в якій зазначаються:  
     прізвище, ім'я   та  по  батькові,  адреса  місця  постійного 

проживання, номер телефону або факсу заявника - фізичної особи або фізичної особи-
підприємця;  

     найменування, місцезнаходження,   номер  телефону  або  факсу 
заявника - юридичної особи;  

     місцезнаходження митниці призначення товару;  
     найменування, місцезнаходження експортера;  
     мета ввезення товару на територію України;  
     найменування товару та його код згідно з УКТЗЕД  (  2371а-14, 

2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );  
     кількість товарів та одиниці виміру;  
     строк ввезення товару на територію України;  
     пункти пропуску через державний кордон України.  
     У разі  коли  ввозяться  продуктивні тварини,  репродуктивний 

матеріал або коли інші товари ввозяться вперше (що зазначається  у супровідних    
документах),    заява   погоджується   відповідними територіальними  органами   
Держкомветмедицини   і   регіональними службами державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.  

     До заяви додається:  
     1) у разі ввезення  продуктивних  тварин  та  репродуктивного 

матеріалу:  
     висновок державних   інспекторів   ветеринарної  медицини  за 

результатами епізоотичного обстеження  експортера  із  зазначенням епізоотичного 
стану в країні-експортері;  

     акт епізоотичного  обстеження  імпортера  із зазначенням умов 
карантину;  

     копія зовнішньоекономічного контракту;  
     2) у разі коли інші товари ввозяться вперше:  
     копія зовнішньоекономічного контракту;  
     копія контракту на зберігання (переробку) товару у разі, коли таке  

зберігання  (переробка)  здійснюється  не  на  підприємствах імпортера;  
     3) у  разі  ввезення  на   територію   України   ветеринарних 

препаратів  з  метою їх державної реєстрації в Україні,  наукового дослідження, 
експонування на виставках, ярмарках і конференціях, а також кормових добавок,  
преміксів та готових кормів із зазначеною метою та для інших цілей:  

     копія зовнішньоекономічного контракту;  
     видане компетентним органом письмове підтвердження  кількості 

товарів, необхідної для досягнення мети, з якою вони ввозяться.  
     Крім того,  до заяви додається гарантійний лист імпортера про 

здійснення  ветеринарно-санітарних  заходів,  у  тому  числі  щодо утилізації 
(знищення), повернення в установленому порядку товару у разі його невідповідності 
ветеринарно-санітарним вимогам.  

     8. Рішення  про  відмову  у  видачі  дозволу   повинне   бути 
вмотивованим.  Про таке рішення заявникові повідомляється протягом 15 днів з дати 
надходження документів на розгляд з  обґрунтуванням підстави.    Рішення   може   
бути   оскаржено   в   установленому законодавством порядку.  

     Підстави для відмови у  видачі  дозволу  визначені  в  Законі 
України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).  
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9. У  разі  подання  заявником  документів з порушенням вимог цього 

Порядку  його  заява  про  видачу  дозволу  залишається  без розгляду,  про  що  він  
повідомляється  протягом  15  днів з дати надходження документів на розгляд.  

     10. Держкомветмедицини веде облік виданих дозволів.  
     11. Відомості про видані дозволи надсилаються Держмитслужбі в 

порядку,   встановленому   Держкомветмедицини   за  погодженням  з 
Держмитслужбою. 

http://zakon.rada.gov.ua 
    

 П О С Т А Н О В А   N 626  від 24 червня 2009 р. «Про 
доповнення пункту 16 Порядку ведення реєстру складських документів     
на зерно та зерна, прийнятого на зберігання»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Доповнити абзац  другий  пункту  16  Порядку  ведення реєстру 

складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого 
постановою    Кабінету    Міністрів    України   від 17 листопада 2004 р.  N 1569 (  1569-
2004-п  )  "Про  забезпечення реалізації  деяких  положень  Закону  України  "Про зерно 
та ринок зерна в  Україні"  (Офіційний  вісник  України,  2004  р.,  N  46, ст. 3053),  
після  слів  "Державні  органи"  словами  "та Аграрний фонд". 

http://zakon.rada.gov.ua 
  

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 

 30.06.2009  Н А К А З  N 451 Зареєстровано в 
Міністерствіюстиції України  1 липня 2009 р.   за N 580/16296  «Про внесення 
змін до наказу Мінагрополітики   від 24 січня 2009 року N 50»   

     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від 24 червня  2009 року N 
636 ( 636-2009-п ) "Про доповнення переліку об'єктів державного цінового регулювання  з  
визначенням  періодів такого регулювання у 2009-2010 роках" Н А К А З У Ю:  

     1. Внести зміни  у  додаток  до  наказу  Мінагрополітики  від 24 січня 2009 року N 50 
( z0083-09 ) "Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 
2009/2010 маркетинговому році",  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України 28 січня 
2009 року за N  83/16099,  виклавши  його  в  новій  редакції,  що додається.  

     2. Департаменту   розвитку   аграрного  ринку  (Розгон  А.В.) забезпечити  подання  
цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до Міністерства юстиції України.  

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Гадзало Я.М.  
     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного опублікування.   
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я N 743-р  від 17 червня 2009 р. «Про схвалення 
Концепції Державної  цільової програми розвитку земельних  відносин в 
Україні на період до 2020 року»  

     1. Схвалити  Концепцію  Державної  цільової програми розвитку земельних відносин 
в Україні на період до 2020 року, що додається.  

     Визначити Держкомзем державним замовником Програми.  
     2. Держкомзему   разом   із   заінтересованими   центральними органами виконавчої 

влади розробити і подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект  
Державної  цільової  програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року.   
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КОНЦЕПЦІЯ  Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 

Україні на період до 2020 року   
 Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма  
     На сьогодні   ситуація   щодо   володіння,   користування   і розпорядження землею 

залишається  складною  і  такою,  що  вимагає невідкладного     поліпшення.    Найгострішими    
проблемами    є: незавершеність  процесів  реформування  економічних  та   правових відносин 
власності; недосконалість системи державного управління у сфері використання і охорони 
земель,  земельного законодавства  та інфраструктури   ринку   земель,   нерозвинутість  
автоматизованої системи  ведення  державного  земельного   кадастру,   відсутність механізму 
економічного стимулювання використання і охорони земель. Роботи   із    запровадження    
раціонального    землекористування проводяться досить повільно.  

     Відсутнє перспективне    прогнозування   розвитку   земельних відносин,  не 
визначена оптимальна  модель  сільськогосподарського землекористування.  Низькою  
залишається ефективність використання земель у  сільському  господарстві  через  
невизначеність  системи регулювання  земельних  відносин,  не завершено введення у повному 
обсязі в економічний оборот земельних ділянок та прав на них.  

  Аналіз причин виникнення проблеми     та обґрунтування необхідності її розв'язання    
програмним методом  

     Складна ситуація,  що склалася у  сфері  земельних  відносин, спричинена 
насамперед:  

     відсутністю:  
     - зваженої  державної  земельної  політики  та  механізму  її реалізації;  
     - ефективної системи фінансово-економічного і землевпорядного механізму 

регулювання земельних відносин та землекористування;  
     - послідовної  державної  політики щодо комплексного розвитку земельного 

законодавства,  фінансування здійснення  землеустрою  і ведення земельного кадастру,  
формування інвестиційно-привабливого землекористування;  

     - комплексного підходу та неврахуванням історичних факторів у реформуванні  
системи  державного земельного кадастру та створенні державної системи реєстрації речових 
прав на нерухоме майно  і  їх обмежень;  

     - виваженої  державної  політики  формування і розвитку ринку земель 
сільськогосподарського призначення;  

     - належного  фінансування   фундаментальної   та   прикладної землевпорядної 
науки;  

     недооцінкою складності, масштабів і специфіки зміни земельних відносин у ході 
проведення економічних реформ;  

     невдалим (особливо в аграрній  сфері)  запозиченням  правових інститутів   і  
механізмів,  які  використовуються  у  країнах  із розвинутою ринковою економікою;  

     подрібненням земельних масивів і створенням великої кількості невеликих  за  
площею  і  малоефективних  господарств у сільському господарстві;  

     безсистемністю у розв'язанні проблем,  що виникають  під  час проведення  
земельної  реформи  в  Україні  поряд із реформуванням відносин    власності    на    майно,     
запровадженням     нових організаційно-правових форм господарювання;  

     ігноруванням проблеми   комплексного   підходу   до  розвитку сільських територій у 
процесі проведення земельної реформи;  

     дублюванням функцій Держкомзему  іншими  органами  виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.  

     З огляду на зазначене існує нагальна потреба у розробленні та прийнятті Державної 
цільової програми розвитку земельних  відносин в Україні на період до 2020 року (далі - 
Програма).  
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Мета Програми  
     
 Метою Програми  є  визначення та реалізація основних напрямів державної  політики,  

спрямованих   на   удосконалення   земельних відносин  та  створення  сприятливих  умов  для  
сталого  розвитку землекористування  міських   і   сільських   територій,   сприяння розв'язанню  
екологічних  та  соціальних  проблем  села,  розвитку високоефективного   
конкурентоспроможного   сільськогосподарського виробництва, збереження природних 
цінностей агроландшафтів.  

   Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного 
аналізу  можливих варіантів  

     Можливі три варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:  
     перший -   залишити   без  змін  державну  політику  у  сфері земельних  відносин,  

що  обумовить  збереження  існуючої  системи управління  земельними ресурсами,  
незадовільний стан використання земель,   загострення   економічних   і   соціальних   проблем   
у землекористуванні;  

     другий -   здійснити  часткові  зміни  в  системі  державного управління  земельними   
ресурсами,   збільшити   фінансування   з державного  бюджету  заходів з удосконалення 
земельних відносин та управління  земельними  ресурсами,   що   дасть   змогу   частково 
стабілізувати  земельні  відносини  і  землекористування,  але  не забезпечить істотних зрушень 
у розвитку  ринку  земель,  створення умов    розвитку    екологічного    та   інвестиційно-
привабливого землекористування, особливо сільськогосподарського;  

     третій - розробити та затвердити  Державну  цільову  програму розвитку земельних 
відносин в Україні на період до 2020 року,  яка дасть  змогу   розв'язати   більшість   соціально-
економічних   та екологічних   проблем  міського  і  сільського  землекористування, створити  
стабільний  ринковий  механізм   регулювання   земельних відносин і формування інвестиційно 
привабливого землекористування, забезпечить  створення  інтегрованої  системи  органів  
виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами, 
удосконалення економічних і правових відносин власності на   землю,   розвиток   землеустрою   
та  економічне  регулювання землекористування,  поетапне   введення   в   економічний   оборот 
земельних ділянок та прав на них тощо.  

     Третій варіант оптимальний для впровадження.  
Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми  
     Проблему передбачається розв'язати шляхом:  
     визначення організаційного,  економічного та  землевпорядного механізму розвитку 

земельних відносин;  
     забезпечення створення системи гарантування прав власності на землю та 

інфраструктури ринку землі;  
     удосконалення системи платежів за землю;  
     формування дієвої системи підвищення ефективності  державного регулювання 

земельних відносин та управління землекористуванням;  
     забезпечення здійснення    заходів    із    землеустрою    як інструментарію 

регулювання земельних відносин;  
     поетапного введення  земельних  ділянок  та  прав  на  них  в економічний оборот; 

формування та розвитку ринку земель;  
     формування інституту    обмежень   у   використанні   земель, пов'язаних  з  

охороною  земель,   та   забезпечення   екологічної збалансованості землекористування;  
     фінансового та     інвестиційного    забезпечення    заходів, передбачених Програмою;  
     наукового та освітнього забезпечення.  
     Виконання Програми    передбачається    здійснити    протягом 2010-2020 років.  
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  Очікувані результати виконання Програми,визначення її ефективності  
     Здійснення заходів,  передбачених  Програмою,   дасть   змогу досягти сталого 

розвитку землекористування, зокрема:  
     підвищити ефективність  та  екологічну  безпеку  використання суспільством 

земельних ресурсів;  
     здійснити раціоналізацію (оптимізацію)  землекористування  та створити 

інвестиційно-привабливе і стале землекористування;  
     збільшити надходження  від  платежів  за землю в бюджети всіх рівнів;  
     запровадити повноцінний      ринок      земель,      особливо сільськогосподарського    

призначення,    створити    умови    для кредитування землевласників під заставу земельних 
ділянок;  

     підвищити ефективність оренди землі,  особливо  в  сільському господарстві.  
     Оцінка фінансових ресурсів,   необхідних для виконання Програми  
     Фінансування Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів державного,   

місцевих  бюджетів  та  інших  джерел,  передбачених законодавством. 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 П О С Т А Н О В А  N 646 від 17 червня 2009 р. «Про залучення 
Національною акціонерною компанією  "Украгролізинг" іноземного 
кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного 
проекту   щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних 
засобів і обладнання для заготівлі молока,   його зберігання та переробки»   

     Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний  
бюджет України на   2009  рік"  (  835-17  )  Кабінет  Міністрів  України п о с т а н о в л я є:  

     1. Погодитися з пропозицією  Міністерства  аграрної  
політики щодо  залучення  під  державну гарантію шляхом укладення Японським банком  
міжнародного  співробітництва  "JBIC"  як   кредитором   і Національною   акціонерною   
компанією   "Украгролізинг"  (далі  - Компанія) як позичальником договору  (далі  -  державна  
гарантія) кредиту в сумі, що не перевищує 300 млн. доларів США, на виконання інвестиційного  
проекту   щодо   впровадження   ресурсозберігаючих технологій, технічних  засобів  і 
обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки (далі - інвестиційний проект).  

     2. Визначити:  
     Компанію відповідальним виконавцем інвестиційного 

проекту  за участю японських   компаній  "Marubeni  corporation"  та  "Sojitz" (далі - 
постачальники);  

     публічне акціонерне товариство "Державний експортно-
імпортний банк   України"   (далі  -  Укрексімбанк),  яке  діє  на  підставі агентської угоди,  
укладеної з Міністерством  фінансів  від  імені Кабінету Міністрів України 19 вересня 1996 р.,  
фінансовим агентом Кабінету Міністрів України із супроводження іноземного кредиту, що 
надається під державну гарантію.  

     3. Для   надання  державної  гарантії  Міністерству  фінансів 
подаються такі документи:  

     1) Укрексімбанком і Компанією - проект кредитного 
договору  з визначенням схеми та умов залучення іноземного кредиту;  

     2) Міністерством аграрної політики:  
     техніко-економічний розрахунок  (бізнес-план)  

інвестиційного проекту  або  відповідний  фінансово-економічний  розрахунок  його окупності;  
     позитивний висновок   державної   експертизи   

інвестиційного проекту відповідно до законодавства;  
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 3) Компанією:  
     проекти договорів з постачальниками про  закупівлю  

технічних засобів  і  обладнання  для  заготівлі молока,  його зберігання та переробки;  
     примірний договір   фінансового   лізингу,    погоджений    з 

Міністерством аграрної політики;  
     копія балансу  за минулий рік з додатками та копія балансу 

на останню звітну дату з відміткою  Головного  управління  Державного казначейства у м. 
Києві.  

     4. Уповноважити   Міністра   фінансів   підписати  
документи, пов'язані з наданням державної гарантії.  

     5. Установити,  що у період  до  надання  державної  гарантії 
Міністерство   фінансів   і   Компанія   укладають   договір   про відшкодування витрат 
державного бюджету,  які можуть  виникнути  у разі виконання державою гарантійних 
зобов'язань.  

     У договорі передбачаються зобов'язання Компанії щодо:  
     внесення плати   за   надання  державної  гарантії  в  строк, 

передбачений для сплати відсотків за іноземним кредитом, у розмірі 2 відсотків річних 
залишку суми гарантійних зобов'язань;  

     відшкодування витрат   державного   бюджету,   пов'язаних   
з виконанням гарантійних зобов'язань;  

     сплати пені  за  кожний   день   прострочення   
відшкодування зазначених витрат;  

     подання Міністерству   фінансів  інформації,  необхідної  для 
проведення   моніторингу    спроможності    Компанії    виконувати зобов'язання за іноземним 
кредитом;  

     укладення Компанією     та     одержувачами    придбаних    у 
постачальників  технічних  засобів  і  обладнання  для   заготівлі молока,  його  зберігання  та 
переробки з Укрексімбанком договорів поруки та/або застави з метою забезпечення  виконання  
зобов'язань щодо  повернення  іноземного  кредиту  шляхом  передачі  в заставу зазначених 
засобів і обладнання, іншого майна одержувачів.  

     6. Погодитися з пропозицією  Міністерства  аграрної  
політики щодо здійснення закупівлі Компанією послуг з виконання зобов'язань за  кредитом  
без  застосування  вимог  Положення  про   закупівлю товарів,   робіт   і   послуг  за  державні  
кошти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.  N 921 ( 
921-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006).   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А  N 645 від 17 червня 2009 р. «Про залучення 
Національною акціонерною компанією   "Украгролізинг" іноземного 
кредиту   під державну гарантію у 2009 році  на виконання інвестиційного 
проекту   щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій   в 
прийманні, доробці та зберіганні    сільськогосподарської продукції»  

     Відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний  
бюджет України на   2009  рік"  (  835-17  )  Кабінет  Міністрів  України п о с т а н о в л я є:  

     1. Погодитися з пропозицією  Міністерства  аграрної  
політики щодо  залучення  під  державну гарантію шляхом укладення Японським банком  
міжнародного  співробітництва  "JBIC"  як   кредитором   і Національною   акціонерною   
компанією   "Украгролізинг"  (далі  - Компанія) як позичальником договору  (далі  -  державна  
гарантія) кредиту в сумі, що не перевищує 300 млн. доларів США, на виконання інвестиційного  
проекту   щодо   впровадження   ресурсозберігаючих технологій      в     прийманні,     доробці     
та     зберіганні сільськогосподарської продукції (далі - інвестиційний проект).  
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2. Визначити:  
     Компанію відповідальним виконавцем інвестиційного 

проекту  за участю   японської   компанії   "Marubeni   corporation"  (далі  - постачальник);  
     публічне акціонерне товариство "Державний експортно-

імпортний банк   України"   (далі  -  Укрексімбанк),  яке  діє  на  підставі агентської угоди,  
укладеної з Міністерством  фінансів  від  імені Кабінету Міністрів України 19 вересня 1996 р.,  
фінансовим агентом Кабінету Міністрів України із супроводження іноземного кредиту, що 
надається під державну гарантію.  

     3. Для   надання  державної  гарантії  Міністерству  фінансів 
подаються такі документи:  

     1) Укрексімбанком і Компанією - проект кредитного 
договору  з визначенням схеми та умов залучення іноземного кредиту;  

     2) Міністерством аграрної політики:  
     техніко-економічний розрахунок  (бізнес-план)  

інвестиційного проекту  або  відповідний  фінансово-економічний  розрахунок  його окупності;  
     позитивний висновок   державної   експертизи   

інвестиційного проекту відповідно до законодавства;  
     3) Компанією:  
     проект договору  з  постачальником  про  закупівлю  

технічних засобів   і   обладнання  для  приймання,  доробки  та  зберігання 
сільськогосподарської продукції;  

     примірний договір   фінансового   лізингу,    погоджений    з 
Міністерством аграрної політики;  

     копія балансу  за минулий рік з додатками та копія балансу 
на останню звітну дату з відміткою  Головного  управління  Державного казначейства у м. 
Києві.  

     4. Уповноважити   Міністра   фінансів   підписати  
документи, пов'язані з наданням державної гарантії.  

     5. Установити,  що у період  до  надання  державної  гарантії 
Міністерство   фінансів   і   Компанія   укладають   договір   про відшкодування витрат 
державного бюджету,  які можуть  виникнути  у разі виконання державою гарантійних 
зобов'язань.  

     У договорі передбачаються зобов'язання Компанії щодо:  
     внесення плати   за   надання  державної  гарантії  в  строк, 

передбачений для сплати відсотків за іноземним кредитом, у розмірі 2 відсотків річних 
залишку суми гарантійних зобов'язань;  

     відшкодування витрат   державного   бюджету,   пов'язаних   
з виконанням гарантійних зобов'язань;  

     сплати пені  за  кожний   день   прострочення   
відшкодування зазначених витрат;  

     подання Міністерству   фінансів  інформації,  необхідної  для 
проведення   моніторингу    спроможності    Компанії    виконувати зобов'язання за іноземним 
кредитом;  

     укладення Компанією та одержувачами придбаних у 
постачальника технічних  засобів  і  обладнання  для   приймання,   доробки   та зберігання   
сільськогосподарської   продукції   з  Укрексімбанком договорів поруки та/або застави  з  
метою  забезпечення  виконання зобов'язань  щодо  повернення іноземного кредиту шляхом 
передачі в заставу зазначених засобів і обладнання, іншого майна одержувачів.  

     6. Погодитися з пропозицією  Міністерства  аграрної  
політики щодо здійснення закупівлі Компанією послуг з виконання зобов'язань за  іноземним  
кредитом  без  застосування  вимог  Положення   про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
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державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.  
N 921 ( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006).   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  N 679-р  від 17 червня 2009 р. «Про додаткові 
заходи щодо забезпеченнясільгосптоваровиробників нафтопродуктами     
для проведення збиральних робіт у 2009 році»   

     1. Мінпаливенерго,    НАК    "Нафтогаз   України"   з   метою 
стабілізації цін на ринку пально-мастильних  матеріалів  визначити дочірню   компанію   
"Укргазвидобування"  НАК  "Нафтогаз  України" підприємством,  яке забезпечить протягом 
червня - серпня  2009  р. постачання 39 тис.  тонн дизельного палива та 51 тис. тонн бензину 
для потреб сільгосптоваровиробників.  

     Розподіл нафтопродуктів здійснити пропорційно посівним 
площам згідно з додатком.  

     2. Раді    міністрів    Автономної    Республіки    Крим   та 
облдержадміністраціям:  

     визначити протягом п'яти днів  операторів-постачальників  
для постачання  та  реалізації нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам за цінами, які 
встановлені з урахуванням відпускних цін виробника, вартості  транспортування  і зберігання 
та рівня рентабельності не більше ніж 5 відсотків;  

     здійснювати розподіл  виділених  обсягів  нафтопродуктів  
між сільськогосподарськими підприємствами,  фермерськими та особистими селянськими 
господарствами з урахуванням поданих ними заявок та  в межах   технологічної  потреби  у  
нафтопродуктах  для  проведення збиральних робіт;  

     проводити щомісяця  аналіз  стану  постачання  
нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам    та    подавати    Мінагрополітики    і 
Мінпаливенерго відповідну інформацію.  

     3. Мінагрополітики  разом  з  Мінпаливенерго   та   
дочірньою компанією "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" з урахуванням 
результатів  аналізу  за  поданням   Ради   міністрів   Автономної Республіки Крим та 
облдержадміністрацій в разі потреби здійснювати перерозподіл обсягів нафтопродуктів  між  
регіонами  на  наступний місяць.  

     4. Дочірній   компанії   "Укргазвидобування"   НАК  
"Нафтогаз України" забезпечити відпуск визначених  пунктом  1  розпорядження обсягів  
дизельного  палива  та  бензину  за  ціною  з урахуванням податку на додану вартість 
відповідно  не  вище  4500  гривень  за тонну та 5500 гривень за тонну. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   N 667-р від 17 червня 2009 р. «Про 
безперешкодний доступ сільських, селищних та міських голів до 
адміністративних будинків»   

     Міністерствам, іншим центральним  органам  виконавчої  
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та Севастопольській 
міським,  районним держадміністраціям забезпечити безперешкодний  доступ  сільських,  
селищних  та  міських голів за пред'явленими ними посвідченнями до адміністративних  
будинків,  в яких  розміщуються  зазначені  органи  (крім  центральних  органів виконавчої   
влади,   що   здійснюють   керівництво    військовими формуваннями та правоохоронними 
органами),  а також до будинків, в яких розміщені територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади   та  урядових  органів,  що  діють  в  системі  відповідних міністерств. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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 П О С Т А Н О В А  N 582 від 10 червня 2009 р. «Про доповнення Порядку 
видачі    дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     У Порядку    видачі    дозволу    на    виготовлення    сухих виноматеріалів,   

затвердженого   постановою   Кабінету  Міністрів України від 24 липня 2006 р.  N 1005 (  1005-
2006-п  )  (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2135), доповнити:  

     пункт 3 абзацами такого змісту:  
     "Підставами для відмови у видачі дозволу є:  
     подання неповного  пакета документів,  передбачених пунктом 2 цього Порядку;  
     виявлення в поданих документах недостовірної інформації.";  
     пунктом 6 такого змісту:  
     "6. Підставою   для   анулювання   дозволу   є   виготовлення зазначених  

виноматеріалів  в  більшому обсязі,  ніж передбачено у дозволі.  
     Дозвіл анулюється та вважається недійсним з моменту прийняття Мінагрополітики 

рішення про його анулювання.".   
http://zakon.rada.gov.ua 

   
 П О С Т А Н О В А   N 576 від 10 червня 2009 р. «Про внесення зміни до 
пункту 4 Положення  про порядок справляння та обліку фіксованого     
сільськогосподарського податку»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     В абзацах  першому  і  п'ятому пункту 4 Положення про порядок справляння та 

обліку фіксованого  сільськогосподарського  податку, затвердженого  постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 квітня 1999 р.  N 658 ( 658-99-п ) (Офіційний вісник  України,  1999  
р., N 16,  ст. 659; 2006 р., N 22, ст. 1608), слова "(крім підакцизних товарів)" замінити словами і 
цифрами "(крім  підакцизних  товарів, за винятком  виноматеріалів  виноградних  (коди  згідно  
з  УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30)  (  2371а-14  ),  вироблених  на  підприємствах первинного 
виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують  такі   
виноматеріали   для   виробництва   готової продукції)".   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А  N 605  від 3 червня 2009 р. « Про затвердження 
переліків платних послуг,    які можуть надаватися бюджетними 
установами  державної системи охорони прав на сорти рослин,  що 
належать до сфери управління   Міністерства аграрної політики»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Затвердити переліки платних послуг,  які можуть надаватися бюджетними 

установами державної  системи  охорони  прав  на  сорти рослин відповідно до їх 
функціональних повноважень і господарської та/або виробничої діяльності,  що  належать  до  
сфери  управління Міністерства аграрної політики, згідно з додатками 1 і 2.  

     2. Міністерству   аграрної  політики  разом  з  Міністерством економіки та 
Міністерством фінансів установити у двомісячний строк розмір плати за надання платних 
послуг згідно з цією постановою та порядок її справляння.   

  Додаток 1    до постанови Кабінету Міністрів України   від 3 червня 2009 р. N 605  
     ПЕРЕЛІК  платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами 

державної системи охорони прав на сортирослин, відповідно до їх функціональних 
повноважень,  що належать до сфери управління Мінагрополітики   
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  1. Проведення:  
     аналізу за   біохімічними   та   технологічними   показниками сільськогосподарських 

культур та продуктів їх переробки;  
     аналізу посівного матеріалу на посівні якості;  
     молекулярно-генетичного аналізу сортів рослин  та  рослинного матеріалу;  
     паспортизації сортів та ліній сільськогосподарських культур;  
     науково-технічної експертизи сортів рослин;  
     польового обстеження  посівів  сільськогосподарських культур, сорти яких занесені 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для  поширення в Україні,  та до Державного 
реєстру прав власників сортів рослин з виїздом на місце;  

     навчання працівників у сфері охорони прав на сорти рослин;  
     науково-практичних, зокрема     міжнародних,     симпозіумів, конференцій, 

семінарів.  
     2. Визначення сортової чистоти сортів рослин.  
     3. Надання     консультацій     стосовно     нових     сортів сільськогосподарських 

рослин.  
     4. Здійснення ґрунтового та лабораторного сортового контролю.  
     5. Післяреєстраційне  вивчення  сортів  рослин   та   надання рекомендацій   щодо   їх   

подальшого  застосування  в  сільському господарстві.  
     6. Підготовка,  видання та реалізація довідників,  збірників, каталогів,  бюлетенів,  

брошур,  буклетів з питань охорони прав на сорти рослин.   
  Додаток 2    до постанови Кабінету Міністрів України   від 3 червня 2009 р. N 605  
     ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватисябюджетними установами державної 

системи охорони прав   на сорти рослин відповідно до їх господарської    та/або  виробничої  
діяльності, що належатьдо сфери управління Мінагрополітики   

     1. Вирощування,  збирання,  реалізація  сільськогосподарської продукції під час 
післяреєстраційного вивчення сортів рослин.  

     2. Розмноження нових і перспективних сортів рослин. 
http://zakon.rada.gov.ua 
 

 П О С Т А Н О В А N 562 від 3 червня 2009 р. «Про 
затвердження Державної цільової   програми створення оптових ринків    
сільськогосподарської продукції»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Затвердити  Державну  цільову  програму  створення оптових ринків  

сільськогосподарської  продукції  (далі  -  Програма),  що додається.  
     2. Міністерству аграрної політики:  
     разом з  Міністерством фінансів передбачити під час складання проекту Державного 

бюджету України на відповідний  рік  кошти  для виконання  визначених  Програмою  завдань  
і  заходів  виходячи  з фінансових можливостей;  

     подавати щороку  Кабінетові  Міністрів   України   звіт   про результати виконання 
Програми до 31 березня наступного року.   

      ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА створення оптових ринків    
сільськогосподарської продукції   

     Мета Програми  
     Метою цієї Програми є забезпечення  реалізації  високоякісної сільськогосподарської   

продукції   та   продуктів   її  переробки виробниками всіх форм власності на  оптових  ринках,  
зниження  їх ціни.  
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 Шляхи і способи розв'язання проблеми  
     Розв'язати проблеми,  пов'язані  із створенням оптових ринків сільськогосподарської  

продукції,  можна  двома   варіантами,   що передбачають:  
     перший -  розвиток  мережі оптових ринків шляхом самостійного залучення ними 

кредитів та інвестицій;  
     другий - надання  державної  підтримки  разом  із  створенням сприятливих   умов   

для   залучення  інвестицій,  зокрема  шляхом спрощення процедури виділення земельних  
ділянок  під  будівництво приміщень для оптових ринків.  

     Для досягнення мети Програми необхідно розробити:  
     проекти нормативно-правових  актів з питань створення оптових ринків та умов їх 

функціонування;  
     план фінансування  відповідних  робіт   за   рахунок   коштів державного бюджету, 

інших джерел.  
     Прогнозні обсяги  та джерела фінансування Програми наведені у додатку.  
   Завдання і заходи  
     Завдання і заходи з виконання Програми полягають у:  
     розробленні проектів  нормативно-правових  актів   з   питань діяльності оптових 

ринків сільськогосподарської продукції;  
     створенні мережі  оптових  ринків,  зокрема за рахунок коштів державного бюджету 

у сумі 1200 млн. гривень;  
     сприянні створенню об'єднання оптових ринків та їх  подальшій інтеграції у 

міжнародні організації оптових ринків.  
    Очікувані результати, ефективність Програми  
     Виконання Програми дасть змогу:  
     створити 25 оптових ринків сільськогосподарської продукції;  
     сформувати сучасну мережу таких ринків;  
     забезпечити товаровиробникам   належні   умови   для  продажу власної 

сільськогосподарської продукції на оптових ринках;  
     сприяти зниженню рівня споживчої інфляції;  
     збільшити обсяг виробництва плодоовочевої продукції;  
     створити близько 3 тис. робочих місць.  
    Обсяг та джерела фінансування  
     Орієнтовний обсяг коштів,  необхідний для виконання Програми, становить  4000 

млн.  гривень,  у тому числі 1200 млн.  гривень за рахунок державного бюджету.  Решта коштів 
залучається з цією метою з інших джерел.  

 Додаток до Програми  
 ПАСПОРТ Державної цільової програми створення    оптових ринків 

сільськогосподарської продукції   
     1. Концепція   Програми   схвалена   розпорядженням  Кабінету Міністрів України 

від 19 листопада 2008 р. N 1447 ( 1447-2008-р ).  
     2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 

р. N 562.  
     3. Державний замовник-координатор - Мінагрополітики.  
     4. Державні   замовники  -  Мінагрополітики,  Рада  міністрів Автономної Республіки 

Крим,  обласні,  Київська і  Севастопольська міські держадміністрації.  
     5. Керівник Програми - Міністр аграрної політики.  
     6. Виконавці  Програми  - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів 

Автономної Республіки  Крим,  обласні,  Київська  і Севастопольська міські держадміністрації.  
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 7. Строк виконання: 2009-2013 роки.  

Джерела      
фінансування 

Обсяг 
фінансування 
млн. гривень   

У тому числі за роками 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Державний 
бюджет    

1200  250 283 316 351 

Інші джерела     2800 50 350 600 800 1000 

Усього              4 000 50 600 883 1116 1351 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

 П О С Т А Н О В А  N 557  від 3 червня 2009 р. «Про затвердження 
Державної цільової економічної програми підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Затвердити  Державну цільову економічну програму підтримки розвитку  

сільськогосподарських  обслуговуючих   кооперативів   на період до 2015 року (далі - 
Програма), що додається.  

     2. Міністерству  економіки  включати за поданням Міністерства аграрної політики 
визначені Програмою завдання, заходи і показники до  розділів проекту Державної програми 
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.  

     3. Міністерству аграрної політики під час  складання  проекту Державного  бюджету  
України  на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми та  
сприяти  залученню  в установленому  порядку для фінансування Програми додаткових коштів 
з інших джерел.  

     4. Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласним  та Севастопольській 
міській державним адміністраціям:  

     розробити та   затвердити   регіональні   програми   розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих  кооперативів  на  період   до 2015 року;  

     під час  формування  місцевих  бюджетів передбачати виділення коштів на 
фінансування заходів щодо виконання регіональних програм розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів.  

     5. Міністерству аграрної  політики  подавати  до  31  березня наступного   року  
Кабінетові  Міністрів  України  і  Міністерству економіки щорічний звіт про результати 
виконання Програми.   

 
       ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА  підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року   
 Загальна частина  
     Важливим напрямом  розбудови  аграрного  сектору  економіки є розвиток 

сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів.  Проте на   сьогодні  за  обсягами  та  
якістю  надання  послуг  вони  не задовольняють зростаючих потреб  виробників  
сільськогосподарської продукції  та її споживачів.  Адже понад 70 відсотків трудомісткої 
сільськогосподарської   продукції   повсякденного   споживання   - картоплі,  інших овочів,  
фруктів,  молока та м'яса виробляється в особистих селянських  і  фермерських  господарствах  
та  фізичними особами  - сільськогосподарськими товаровиробниками,  які не мають постійно 
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діючих каналів реалізації такої продукції. Як результат - значна частина вирощеної 
сільськогосподарської продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах,  
згодовується  худобі  або псується.  Частина її потрапляє до кінцевих споживачів,  але через 
посередників, чи продається селянами на стихійних ринках.  

     У зв'язку   із   значною   кількістю   особистих   селянських (4,7 млн.), фермерських 
господарств (42,4 тис.) та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників доцільно 
сприяти формуванню за  безпосередньою  їх  участю  кооперативного  сегмента аграрного 
ринку.  Водночас  його   формування   стримується   недосконалістю законодавства,    слабкою    
матеріальною    базою,    відсутністю кваліфікованих  кадрів  -   організаторів   кооперативного   
руху, недостатньою  обізнаністю  селян  у перевагах об'єднання зусиль на умовах кооперації 
для подальшого розвитку і  відсутністю  належної державної підтримки.  

     Як наслідок,  в  Україні практично зупинився процес створення 
сільськогосподарських  обслуговуючих  кооперативів,  а  в  окремих регіонах вони припинили 
свою діяльність. Станом на 1 січня 2009 р. в Україні було зареєстровано 936 таких 
кооперативів,  або  на  191 одиницю менше порівняно з відповідним періодом 2005 року.  

     Країни -  члени ЄС,  Сполучені Штати Америки,  Канада та інші розв'язали проблему 
збуту продукції,  вирощеної фермерами,  шляхом підтримки     створення     ними     прозорої    
постачальницької, заготівельно-збутової інфраструктури на засадах кооперації  та  її інтеграції  
з  торгівлею,  підприємствами  харчової  і  переробної промисловості.  

     Вирішення зазначеного питання  в  Україні  можливе  за  умови державної    
підтримки   розвитку   мережі   сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів  як   
важливого   чинника   підвищення конкурентоспроможності    особистих   селянських   і   
фермерських господарств   та    фізичних    осіб    -    сільськогосподарських товаровиробників,  
поліпшення  їх  соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості.  

     Особисті селянські,  фермерські   господарства   та   фізичні особи -  
сільськогосподарські товаровиробники в умовах загострення конкуренції на аграрному ринку 
стали  перед  проблемою  реалізації надлишків    продукції.    Підвищення    цін   на   
енергоресурси, сільськогосподарську техніку,  добрива та  корми,  низький  рівень 
закупівельних  цін,  відсутність  стабільних  та  надійних каналів збуту  сільськогосподарської  
продукції  робить   її   виробництво збитковим.  

     Недостатній рівень  розвитку кооперативного сегмента аграрних ринків призводить 
до скорочення чисельності осіб,  самозайнятих  в особистих   селянських   господарствах,   
відпливу   працездатного населення  з  сільської  місцевості,  руйнування   її   соціальних 
об'єктів та інженерної інфраструктури.  

     Особисті селянські   і  фермерські  господарства  та  фізичні особи - 
сільськогосподарські товаровиробники не здатні  самостійно адаптуватися  до  вимог  СОТ  і  
кон'юнктури  аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської 
продукції.  

     Розв'язання проблеми можливе  за  умови  державної  підтримки розвитку   
сільськогосподарських   обслуговуючих  кооперативів  як важливої соціально-економічної 
інституції підвищення  ефективності сільськогосподарського  виробництва,  активного 
розвитку сільської місцевості та підвищення рівня і якості життя сільського населення в 
цілому.  

 Мета Програми  
     Метою Програмиєудосконаленняправових, соціально-економічних  та  

організаційних   умов   для   створення сільськогосподарських  обслуговуючих  кооперативів,  
формування їх інфраструктури,  зняття  перешкод  на  шляху   до   організованого аграрного 
ринку особистим селянським, фермерським господарствам та фізичним   особам   -   
сільськогосподарським    товаровиробникам, підвищення рівня добробуту і зайнятості 
сільського населення.  

 Шляхи і способи розв'язання проблеми  
     Розвиток тафункціонування       сільськогосподарських обслуговуючих   

кооперативів,   вирішення    питання    просування сільськогосподарської     продукції     
особистими    селянськими, фермерськими    господарствами    та    фізичними    особами     -  
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сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок можуть 

відбуватися за трьома варіантами, що передбачають:  
     перший - залишити ситуацію без змін,  покластися на  механізм ринкового   

саморегулювання,   що  обмежить  можливості  особистих селянських  і  фермерських  
господарств   та   фізичних   осіб   - сільськогосподарських     товаровиробників    реалізовувати    
без посередників   вироблену   сільськогосподарську    продукцію    на організованому   
аграрному   ринку,   а   споживачів   -  отримати високоякісний та доступний за ціною товар;  

     другий -   заповнити   такий   сегмент   ринку   комерційними посередницькими   
структурами,   що   не   враховують  природу  та економічні інтереси особистих селянських і 
фермерських господарств та  потреби фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників 
і  споживачів,  маючи  на  меті  отримання  максимально  можливого прибутку,    встановлюють    
необґрунтовано   занижені   ціни   на сільськогосподарську продукцію для її виробників  і  
завищені  для споживачів, чим постійно дестабілізують ринкову кон'юнктуру;  

     третій -      надати      державну     підтримку     розвитку сільськогосподарських     
обслуговуючих      кооперативів,      що забезпечуватиме    просування    сільськогосподарської   
продукції особистих селянських,  фермерських господарств та фізичних осіб  - 
сільськогосподарських  товаровиробників  на організований аграрний ринок  за  стабільними  
цінами,  сприятиме  в  цілому   реалізації потенціалу   аграрного   сектору   економіки  та  
підвищенню  його конкурентоспроможності.  

     Для впровадження рекомендується третій  варіант  як  найбільш затребуваний  
соціально-економічною ситуацією на селі і такий,  що гарантує досягнення параметрів 
продовольчої безпеки держави.  

     Завдання і заходи  
     Завданнями Програми є:  
     удосконалення нормативно-правової    бази,   що   регламентує діяльність 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;  
     надання організаційної          підтримки           створенню сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів;  
     поліпшення матеріально-технічної  бази  сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів.  
          Строк виконання Програми - до 2015 року.  
     Програма виконується трьома етапами.  
     Перший етап   (2009   рік)   -   розроблення   та   прийняття нормативно-правових 

актів,  створення в  кожній  області  п'яти  - шести  показових сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, організація  та  проведення  моніторингу  за  виконанням   
заходів Програми.  

     Другий етап   (2010-2011   роки)  -  удосконалення  механізму державної підтримки 
розвитку  сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів та створення до 2,5 тис. таких 
кооперативів.  

     Третій етап   (2012-2015   роки)   -  забезпечення  виконання заходів, визначених 
Програмою, у повному обсязі.  

   Очікувані результати, ефективність Програми  
     Виконання заходів Програми сприятиме  інтеграції  України  до аграрного   простору  

Європейського  союзу,  а  саме  -  розбудові інфраструктури кооперативного сегмента 
аграрного  ринку,  розвитку сільської   місцевості,  розширенню  сфери  зайнятості  сільського 
населення та підвищенню рівня його добробуту.  

     Ресурси, передбачені Програмою,  буде спрямовано на підтримку діючих   та   
створення   нових   молочарських,   м'ясопереробних, плодоовочевих,  багатофункціональних  і   
зернових   кооперативів, кооперативів    з    обробітку    землі    та    збирання   врожаю 
сільськогосподарських культур.  
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    Обсяги та джерела фінансування Програми  
     Фінансування Програми   здійснюється   за   рахунок    коштів державного  бюджету 

в межах бюджетних призначень,  передбачених на відповідний  рік,  коштів  особистих  
селянських   і   фермерських господарств    та    фізичних    осіб    -   сільськогосподарських 
товаровиробників,  залучених  інвестицій  та  інших   передбачених законодавством джерел.  

     Орієнтовний обсяг  коштів державного бюджету,  необхідний для виконання   
Програми,   становить   6489   млн.   гривень.   Обсяг фінансування  Програми  визначається  
щороку з урахуванням наявних фінансових  ресурсів,  що  спрямовуються  на  державну   
підтримку підприємств аграрного сектору економіки. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 

    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ   
 

 Л И С Т  Групи управління проектами міжнародних кредитних ліній N 46-03-
001/758 від 04.06.2009   

      Банкам України та їх філіям   
     Шановні пані та панове!  
     Група управління  проектами  міжнародних  кредитних ліній при Національному   

банку   України   (ГУП   НБУ)    повідомляє,    що Німецько-Український  фонд (НУФ),  
управління  поточною діяльністю якого здійснює ГУП НБУ,  проводить  додатковий  набір  
українських банків  до  проекту  Уряду  ФРН "Програма з рефінансування заходів підтримки  
системи  кредитування  в  сільській  місцевості"(1)  та Програми(2) НУФ.  

______________      (1) Проект  "Програма  з  рефінансування  заходів   підтримки 
системи кредитування в сільській місцевості" впроваджується з 2007 року. 

     (2) Програма НУФ розпочалась у 2001 році.  
     Для реалізації  проекту Уряд ФРН надав Україні кредитну лінію в сумі 7 мільйонів 

євро (з яких вільними є понад 5 млн.  євро)  та виділив  кошти для фінансування технічної 
допомоги,  яка надається німецькою консалтинговою компанією "Internationale Projekt Consult 
GmbH  (IPC)"  (далі  -  Консультант) відібраним банкам-партнерам з метою створення 
стабільних та ефективних структур кредитування МСП у сільській місцевості.  

     Програма НУФ   впроваджується   за  рахунок  власних  коштів, основна  частина  з  
яких  є  внески  засновників  НУФ:  Німецької Кредитної   установи   для  Відбудови  (KfW),  
Кабінету  Міністрів України,  в особі Міністерства фінансів України,  та Національного банку 
України.  

     В рамках  проекту  та Програми НУФ кредитні кошти передаються відібраним до 
участі українським банкам (банкам-партнерам), які, в свою  чергу,  кредитують  цільову  групу  
позичальників - малих та середніх приватних підприємств і фізичних осіб - підприємців як  у 
сільській місцевості(3), так і по всій Україні.  

______________      (3) Сільська місцевість в рамках проекту визначається як  вся 
місцевість та міста України,  за винятком обласних центрів та міст із населенням більше 100000 
осіб.  

     Кредитні кошти будуть надаватись банкам-партнерам у  євро  на строк до 5 років,  
під відсоткову ставку, максимальний рівень якої становить EURIBOR+2,5%  річних, що 
складатиметься з базової ставки EURIBOR+1% та маржі за ризик.  

     Проект та  Програма  НУФ  мають  на  меті полегшити доступ до кредитних 
продуктів мікро та малим підприємцям і охопити більшість регіонів  України,  шляхом  
залучення  до  лінії  якомога  більшої кількості відділень та філій банків-партнерів.  

     В рамках проекту на початковому етапі банкам-партнерам з боку Консультанта   
буде  надаватись  консультаційна  підтримка  шляхом проведення тренінгів  для  спеціалістів  
банків,  у  створенні  та адаптації  існуючих  структур  кредитування  у  головному офісі та  
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філіях,  а  також  при  розробці  належних   кредитних   процедур. Враховуючи   

негативний   вплив   світової   кризи  на  українську банківську система,  серед іншого,  велика 
увага буде  приділятися розробці  та впровадженню підходів управління кредитними ризиками, 
систематизованому  підходу  ефективного  управління  портфелем  та проблемною  
заборгованістю,  аудиту  процесів  кредитування  та їх оптимізації.  

     Банки, які бажають взяти участь у проекті  та  Програмі  НУФ, повинні   мати   
стабільний   фінансовий  стан,  вести  прибуткову діяльність,  виконувати всі регулятивні 
вимоги Національного банку України  та  чинного  законодавства України протягом останніх 
двох років,  критерії  НУФ,  пройти  "діагностичне  обстеження  банків" відповідно до 
нормативних документів Національного банку України.  

     Поряд з  цим,  банки  повинні мати розгалужену мережу філій і відділень в регіонах 
України та продемонструвати  свою  готовність активно кредитувати цільову групу 
позичальників.  

     Більше інформації,  необхідної  для  прийняття  рішення  щодо співпраці з НУФ,  
можна отримати на семінарі для  топ-менеджменту, який  проведе  Консультант.  Під  час  
семінару  будуть розглянуті наступні питання:  

     1. Загальний опис проекту та Програми НУФ.  
     2. Огляд  технології   кредитування   МСП,   в   тому   числі кредитування у сільській 

місцевості та агрокредитуванню.  
     3. Управління прострочками та кредитним портфелем.  
     4. Огляд спеціалізованих напрямків:  ризик менеджмент,  аудит процесів 

кредитування, адаптація кредитних продуктів, тощо.  
     Банки, які бажають взяти участь у проекті  та  Програмі  НУФ, повинні  звернутись  

до ГУП НБУ листом,  в якому обґрунтувати таке рішення.  Про наміри  щодо  участі  у  
семінарі,  який  планується провести  у  другій половині червня 2009 року,  просимо 
повідомити ГУП НБУ до  16  червня  2009  року  (вказати  плановану  кількість учасників  -  
максимум  3  чоловіки).  ГУП  НБУ очікує надходження листів - зацікавленості участі банків у 
проекті та Програмі НУФ до 1 липня 2009 року.  

 Керівник Групи управління  проектами міжнародних  кредитних ліній при  
Національному банку України     Н.М.Якубенко 

http://zakon.rada.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
30.06.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про продовження терміну дії постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 лютого 2009 р. № 61”  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про продовження терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 
2009 р. № 61” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної 
політики України оголошує про його публікацію.Цим проектом визначено питання щодо 
можливостей продовжити дію постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 61 “Про 
доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 578”, якою 
передбачено здешевлення послуг Державної служби з карантину рослин України при 
переміщенні зерна в умовах світової фінансової кризи.Зазначений проект разом з аналізом 
регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України – www.minagro.gov.ua Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу 
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з 
дня опублікування цього оголошення за адресою: 

Міністерство аграрної політики України, 01001, м. Київ,    вул. Хрещатик 24, e-mail: 
post@derzhkarantyn.kiev.ua; 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11,e-mail: mail@dkrp.gov.ua 

http://www.minagro.gov.ua  

 
24.06.2009 Повідомлення про оприлюднення Проекту постанови  Про затвердження 

Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання  державної 
підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови  Про затвердження 
Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання  державної 
підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошувало про його 
публікацію. 

Повний пакет матеріалів до Проекту постанови  Про затвердження Порядку 
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання  державної підтримки 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам  розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за 
адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
kunitskii@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua 

 http://www.minagro.gov.ua  
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22.06.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошувало про його 
публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про виноград та виноградне вино” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – 
сайті Міністерства аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за 
адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
lav@minagro.gov.ua, chenusha@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: 
mail@dkrp.gov.ua 

http://www.minagro.gov.ua  
 

17.06.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми стабілізації та 
розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування на період до 2020 
року" 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми стабілізації та 
розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування на період до 2020 року" 
Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Проект  розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми стабілізації та розвитку виробництва вітчизняних продуктів 
дитячого харчування на період до 2020 року" розроблений відповідно до абзацу третього 
пункту 2.6 доручення Кабінету Міністрів України від 30.04.2009 № 20297/1/1-09, яким 
затверджено План  організації забезпечення виконання постанови Верховної Ради України від 6 
квітня 2009 року № 1240-УІ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Сучасний 
стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України” та 
відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 15 травня 2009 року № 336 
“Про затвердження заходів щодо виконання Рекомендацій парламентських слухань".  

Метою прийняття цієї програми є створення сприятливих умов для стабілізації та 
розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, зменшення енергоємності 
виробництва одиниці продукції за рахунок впровадження енергоефективних технологій та 
обладнання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
забезпечення потреб населення у продуктах дитячого харчування та нарощування експортного 
потенціалу галузі.  

 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України за адресою:www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх обۥєднань приймаються 
розробником акта протягом одного місяця з дня його оприлюднення у письмовій/електронній 
формі на адресу: ukrkonservmoloko@gmail.com; cherikalova@minapk.gov.ua або за факсом 278 
65 32 

http://www.minagro.gov.ua  
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05.06.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного 
фонду для надання кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» 

Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання 
кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання сільськогосподарської 
техніки вітчизняного виробництва» з метою забезпечення державною підтримкою фермерські 
господарства країни, зміцнення їх матеріально-технічної бази, нарощування обсягів 
виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції, створення додаткових 
робочих місць у сільській місцевості, збільшення попиту на ринку вітчизняної 
сільськогосподарської техніки та сприяння розвитку вітчизняного машинобудування за 
рахунок коштів Стабілізаційного фонду. 

Для отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та 
юридичним особам розглянути зазначений проект.  

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника. 
Розробник: Мінагрополітики.  
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001. 
Електронна адреса розробника: 
reform@minapk.kiev.ua 
Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються 

протягом місяця з дня оприлюднення проекту на сайті Мінагрополітики України 
(www.minagro.ua, розділ “Регуляторні акти”) в письмовій формі. 

Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua. 

http://www.minagro.gov.ua  
 
05.06.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного 
фонду для надання кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» 

Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання 
кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання сільськогосподарської 
техніки вітчизняного виробництва» з метою забезпечення державною підтримкою фермерські 
господарства країни, зміцнення їх матеріально-технічної бази, нарощування обсягів 
виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції, створення додаткових 
робочих місць у сільській місцевості, збільшення попиту на ринку вітчизняної 
сільськогосподарської техніки та сприяння розвитку вітчизняного машинобудування за 
рахунок коштів Стабілізаційного фонду. 

Для отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим фізичним та 
юридичним особам розглянути зазначений проект.  

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника. 
Розробник: Мінагрополітики.  
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001. 
Електронна адреса розробника: 
reform@minapk.kiev.ua 
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Зауваження та пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються 

протягом місяця з дня оприлюднення проекту на сайті Мінагрополітики України 
(www.minagro.ua, розділ “Регуляторні акти”) в письмовій формі. 

Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua 

http://www.minagro.gov.ua  
 
 

01.06.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики 
України “Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням 
апробації сортових посівів” 

Проект наказу “Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за 
проведенням апробації сортових посівів” розроблено Міністерством аграрної політики на 
виконання статті 21 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, яка передбачає, що 
апробація сортових посівів і насаджень, здійснюються в порядку, визначеному спеціально 
уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України. 

Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Основна ціль проекту наказу Мінагрополітики „Про затвердження Порядку здійснення 
організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів”  є здійснення організації та 
контролю за проведенням апробації сортових посівів, який встановить єдину процедуру 
здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів Українською 
державною насіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією АР Крим, обласними і 
районними державними насіннєвими інспекціями. 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за 
адресами: 

Департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України за адресою 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу: shutenko@minapk.gov.ua. 

Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за 
адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, електронна адреса – www@dkrp.gov.ua. 

http://www.minagro.gov.ua  
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
26.06..2009 Верховная Рада Украины приняла закон в„–2137 "Об оптовых рынках 

сельскохозяйственной продукции". За это решение проголосовали 309 народных депутатов из 
434 присутствующих в сессионном зале. В законе приведена классификация оптовых рынков 
сельскохозяйственной продукции, а также особенности их создания, деятельности и 
регулирования. Закон также создает ассоциаций оптовых рынков сельскохозяйственной 
продукции, членом одной из которых должны быть все оптовые рынки сельскохозяйственной 
продукции, а также внедряет негосударственное регулировании оптовых рынков 
сельскохозяйственной продукции через саморегулирующую организацию оптовых рынков 
сельскохозяйственной продукции.   

РБК  
  
 
 
26.06..2009 Кабмин ввел обязательное декларирование изменения оптовых цен         
Кабмин утвердил постановление о ценообразовании на социально значимые продукты – 

теперь производители обязываются декларировать изменения оптовых цен, а контроль над 
ценообразованием возложен на местные власти. 

Документ предусматривает введение обязательного декларирования изменения оптово-
отпускных цен производителями на 1% и более на протяжении месяца. Для того, чтобы поднять 
цены, предприятиям нужно подать соответствующее обоснование в местные органы власти.  

Постановлением определяются продукты, на которые вводится ценовое регулирование. 
Среди них - пшеничная мука высшего и первого сортов, хлеб, гречка, манка,  молоко с 
содержанием жира 2,5–3,2%, сыр жирностью до 9%, сметана жирностью до 20%, сливочное 
масло (содержание жира до 80%), яйца, колбасные изделия, мясо птицы, сахар и подсолнечное 
масло.  

Отказать в повышении цен могут в случае, если необходимые документы были поданы в 
неполном объеме или они были неправильно оформлены. Кроме того, документом отменяется 
15%-ная торговая надбавка к оптовой цене производителя или импортера. Эту наценку будут 
устанавливать местные власти на свое усмотрение.   

Документ также лишил  Совет министров Крыма, областные, Киевскую и 
Севастопольскую горгосадминистрации права самостоятельно определять максимальную 
рентабельность выпуска муки и хлеба массовых сортов. При изготовлении муки пшеничной I и 
II сортов, а также ржаной муки установлена предельная рентабельность на уровне 10%, хлеба 
массовых сортов и изделий для диабетиков — 12%.  

Между тем, эксперты считают, что обязательное декларирование ценообразования 
позволит сдержать инфляцию только на бумаге. Индекс инфляции рассчитывается только на 
основе отдельных видов товаров и не отражает изменение цены по всем группам товаров. 
Регулируя индекс инфляции на перечисленные продукты, можно получить низкий уровень 
потребительской инфляции, при этом цены на товары, которые не учитывается при расчете 
инфляции, могут существенно повыситься.   

Кроме того, такие меры принесут результаты только на короткий период. Спустя какое-
то время власти будут вынуждены согласиться с повышением цен для того, чтобы сохранить 
рентабельность производителей.  

Дело 
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 26.06..2009 Украина к 26 июня собрала 1 млн тонн зерна, сообщил президент 

Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко. 
"Один миллион тонн зерна мы уже намолотили. Жатва проводится в пяти областях", - 

сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу. 
По словам Л.Козаченко урожай зерна в текущем году будет в объеме около 39 млн тонн, 

а переходные остатками с прошлогоднего урожая оценивается примерно в 8 млн тонн. 
Эксперт опасается, что большое предложение зерна в начале маркетингового года может 

привести к значительному снижению внутренних цен на него.  
Помимо того,Л. Козаченко выразил обеспокоенность отсутствием у аграриев 

необходимых ресурсов для проведения уборочной кампании. 
По его словам, из необходимых на уборку зерна примерно 5 млрд грн хозяйства 

располагают только 50% средств.  
"На текущий момент необходимо примерно 5 млрд грн для того, чтобы эффективно 

провести уборку. Таких средств нет. Примерно половины не хватает для того, чтобы провести 
вовремя, без потерь эти работы", - сказал он. 

Как сообщалось, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай 
зерна на 2009 год в объеме 42-43 млн тонн против собранных в 2008 году 53,3 млн тонн. 

rynok.biz  
 
 02.07.2009 Минагрополитики прогнозирует, что Украина в 2009-2010 МГ будет 

располагать зерновым ресурсом в 51 млн. тонн         
Министерство аграрной политики прогнозирует, что в 2009-2010 маркетинговом году 

Украина будет располагать зерновым ресурсом в 51 млн. тонн 
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики 

Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на расширенном заседании правительства. 
По его словам, прогноз учитывает переходящие остатки запасов зерна с прошлого 

маркетингового года. 
При этом Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что МинАП продолжает настаивать на прогнозе 

урожая в текущем году на уровне 43 млн. тонн, несмотря на критику, звучащую в адрес этого 
прогноза. 

Как сообщал УНИАН, 3 июня Министерство аграрной политики Украины на основе 
анализа влияния апрельских заморозков на посевы снизило свой прогноз урожая зерновых до 
42-43 млн. тонн.  

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, 
прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: 
«Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц 
корректируются». Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств 
относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) 
оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. 
тонн. 

  
УНИАН 
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР 
 
У червні 2009 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків  
 
підготували до друку та випустили наступні видання: 

 журнал «Теорія і практика ринків» №9; 
 книги «Аграрне страхування: державне регулювання та 
підтримка; 

 
підготували до друку наступні видання 

 книга «ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ТОВАРОВИРОБНИКІВ: стан та перспективи розвитку»; 

  редакція (після набору в типографії) посібника «Оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників: практика та напрями 
розвитку»; 

 брошура по державній підтримці аграрного сектора на тему 
«Субсидування аграрного сектору в умовах членства України в 
СОТ: напрями та механізми»; 

 
 

підготували матеріали для наступних друкованих видань: 
 брошура щодо реформування регулювання аграрних ринків; 

 
 
надали наступні інтерв’ю та консультації: 

 консультації для МінАП з питань внесення змін і доповнень до 
закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»; 

 консультації для МінАП з питань діяльності саморегулівних 
організацій; 

 консультації для Секретаріату Президента України з актуальних 
питань аграрної політики; 

 консультації для Комітету ВРУ з питань аграрної політики та 
земельних відносин щодо підготовки виїзного засідання Комітету у м. 
Львові; 

 консультації Для МінАП щодо проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку визнання статусу 
саморегулівної організації всеукраїнської громадської професійної 
організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності”; 

 консультації для ВРУ з питань неприбутковості 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

 консультації для експертів ФАО з питань законодавчого забезпечення 
реєстрації та ідентифікації тварин; 

 консультації з для ВРУ питань оподаткування (рівня податкового 
навантаження на с.г. товаровиробників, особливостей оподаткування 
дрібних товаровиробників та особистих селянських господарств); 

 консультації Генеральному директору Національної асоціації 
виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової 
продукції «Укрконсервмолоко» щодо проекту Закону України про 
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внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» (щодо 
посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого 
харчування), реєстраційний номер 4584.; 

 
 
брали участь у наступних заходах:  

 круглий стіл «Земельні відносини: проблеми та шляхи їх 
вирішення» (організовано та проведено разом з Мінагрополітики 11 
червня 2009 року у павільйоні №4 Національному комплексі 
«Експоцентр України» (проспект Академіка Глушкова, 1) в рамках 
ХХІ Міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2009»); 

 круглий стіл «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА 
КООПЕРАЦІЯ: ВІДРОДЖЕНННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ» (організовано та проведено разом з Мінагрополітики та 
Міжнародною Благодійною Фундацією «Хайфер Прожект 
Інтернешенл» 11 червня 2009 року у павільйоні №4 Національному 
комплексі «Експоцентр України» (проспект Академіка Глушкова, 1) в 
рамках ХХІ Міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2009»; Зроблено 
презентацію: «Вдосконалення нормативно-правової бази 
діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»; 

 круглий стіл «Роль дорадчих служб в розвитку  сільських 
територій та сільськогосподарської обслуговуючої  кооперації» 12 
червня  2009 року в рамках ХХІ міжнародної агропромислової 
виставки-ярмарку “Агро-2009”; 

 семінар «Сільськогосподарським товаровиробникам – 
обслуговуючу кооперацію» в рамках в рамках ХХІ Міжнародної 
виставки-ярмарку «Агро-2009» ( Чубинське, 13 червня 2009 року). 
Зроблено презентацію  «Стан законодавчої підтримки 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні»; 

 засідання Ради донорів Мінагрополітки України; 
 круглий стіл «Практика приватно-публічного партнерства у 
сфері розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції у 
країнах ЄС  та впровадження такого партнерства в Україні» в 
рамках ХХІ Міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2009». Зроблено 
презентацію «Публічно-приватне партнерство та оптові ринки 
сільськогосподарської продукції: можливості для України»; 

 засідання Президії Аграрної Палати України; 
 апаратні наради у заступника Міністра аграрної політики України; 
 засідання робочої групи в МАП по підготовці програми розвитку 
сільських територій до 2020 р.; 

 засідання відділення аграрної економіки та земельних відносин 
УААН. Тема «Нормативно-грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення»; 

 
 

та у розробці наступних документів: 
 

 підготовка проекту Закону України «Про оптові ринки 
сільськогосподарської продукції» до другого читання. Робота з 
Комітетом ВРУ з питань аграрної політики, юридичним управлінням, 
фракціями. Законопроект прийнято ВРУ у другом читанні та в цілому 
як закон. Готується подання на підпис Президенту України; 

 проект Постанови КМУ «Про затвердження Державної цільової 
програми створення оптових ринків сільськогосподарської 
продукції». Постанова КМУ від 3 червня 2009 р. N 562. 
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 підготовка проекту з розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації ( у співпраці з Асоціацією фермерів та приватних 
землевласників України та Союзом сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів); 

 аналіз чинної законодавчої бази та пропозиції до загальної системи 
оподаткування та проекту Податкового кодексу України.; 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 
Експерт ГО «Інститут розвитку аграрних ринків» , кандидат економічних наук 
Сеперович Н.В.,  пропонує вашій увазі коментар  на тему:     
                          

«Щодо посилення вимог до якості та безпечності продуктів дитячого 

харчування» 

На сучасному етапі з огляду на низький рівень продовольчого забезпечення та 
відсутність продовольчої доступності для багатьох українських сімей з дітьми відбулося різке 
погіршення дитячого раціону харчування, що збільшило захворюваність серед дітей. Це 
негативно може позначитися на формуванні демографічного потенціалу нації.   

Питання якісного харчування дітей розглядається не лише із соціального значення, а 
також через те, що воно сприятиме економії бюджетних коштів через суттєве зменшення 
витрат на лікування дітей.    

Довідково: За даними Міністерства охорони здоров’я України у 2008 році питома вага 
хвороб органів травлення у структурі захворюваності дітей першого року життя складала 
близько 4,0%, а  150 дітей у віці до 3-х років стали інвалідами через хвороби органів травлення, 
понад 40% немовлят знаходяться на штучному вигодовуванні, майже 80% дітей від 6 місяців до 
3-х років споживають продукти дитячого харчування у якості основного раціону  - це  понад 1,0 
млн. дітей.  

Крім того, це питання розглядається з огляду на те, що вітчизняний виробник на 
внутрішньому ринку продуктів дитячого харчування займає поки що незначну частку в 
загальному споживанні цих продуктів, а потужності діючих вітчизняних виробників продуктів 
харчування завантажені наполовину. 

За різними джерелами інформації нині на внутрішньому ринку продуктів дитячого 
харчування до 80% - це імпортований товар. На полицях супермаркетів представлена продукція 
різних відомих світових компаній, як Nestle (Швейцарія), HiPP (Австрія), Nutricia (Голландія), 
Kolinska (Словенія), Heinz (Німеччина). Російські  виробники дитячого харчування також 
активно просувають свою продукцію на український ринок, збільшуючи обсяги та асортимент 
такої продукції.  

При цьому вітчизняні виробники продуктів дитячого харчування поки що неспроможні 
конкурувати з іноземними монстрами, які переважають за асортиментом продукції, яку вони 
пропонують, а також можливостями понести витрати на просування продукції – на рекламу.  

Малоконкурентний вітчизняний ринок продуктів дитячого харчування є наслідком 
безвідповідальної непродуманої державної політики протягом останніх років. Чинне 
законодавство носить чисто декларативний характер. 

Упродовж останніх років основними джерелами фінансової підтримки індустрії 
дитячого харчування на державному рівні є виділення коштів бюджетного фінансування на 
окремі наукові розробки, частково на розроблення і впровадження національних державних 
стандартів та незначні обсяги фінансової підтримки на закупівлю екологічно чистого молока 
для виробництва спеціальних молочних продуктів дитячого харчування. 

На сучасному етапі, в умовах, що склалися, підприємства індустрії дитячого харчування 
для нарощування обсягів виробництва потребують державної підтримки. 

  
Ситуація з формуванням ринку дитячого харчування вітчизняного виробництва 

характеризується технологічно складним виробництвом, багатокомпонентним асортиментом, 
високими технологічними, фізіолого-медичними, санітарно-гігієнічними вимогами до якості 
продукції, майже повна відсутність пільг, необхідність значних кредитних ресурсів для 
створення запасів сировинних ресурсів на підприємствах, які виготовляють продукти дитячого 
харчування. 
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В Україні зовсім не виготовляються високобілкові консервовані продукти на основі 
м’яса та риби, а також дитяче харчування лікувально-профілактичного призначення для 
харчування дітей з найбільш поширеними в країні захворюваннями.  

Нинішня світова фінансова криза певною мірою може змінити позиції окремих 
компаній на цьому ринку, надасть можливості вітчизняним виробникам розширити обсяги та 
асортимент продукції, яку вони можуть виготовляти із вітчизняної більш дешевшої сировини за 
умов дотримання її безпечності та якості. 

Для виробництва високоякісних продуктів дитячого харчування необхідні: 1) сучасне 
обладнання; 2) якісна сировина; 3) достойний асортимент продукції. Ці три складові є 
головними, над чим має працювати Уряд разом з інвесторами.    

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми забезпечення українських дітей 
повноцінним харчуванням є випуск в Україні у достатній кількості якісних продуктів 
харчування та створення всіх необхідних умов для забезпечення населення необхідними 
харчовими продуктами для дітей у достатній кількості й за доступними цінами. 

Законодавча база України у сфері забезпечення безпечності та якості продуктів 
дитячого харчування складається із законів України «Про дитяче харчування», “Про 
безпечність та якість харчових продуктів», “Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення”, “Про ветеринарну медицину”, “Про захист прав споживачів” та 
інших нормативно-правових актів. 

Так, постановою КМ України від 26 червня 1996 року №679 затверджено Положення 
про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції, які 
відповідають санітарно-гігієнічним вимогам виготовлення продуктів дитячого харчування й 
дієтичного харчування, та правовий режим таких зон. Це обумовлено тим, що у багатьох 
випадках сировинні зони визначаються формально, не приділяється належної уваги 
вдосконаленню технологій та культурі сільськогосподарського виробництва, грубо 
порушуються екологічні та санітарні вимоги, не вживається заходів до підвищення рівня 
забезпеченості господарств та переробних підприємств контрольно-лабораторними приладами. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 року №1389 „Про заходи 
щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого 
асортименту, стимулювання вітчизняного виробництв та реалізації зазначених товарів” серед 
основних заходів стимулювання виробництва спеціальних продуктів харчування та поліпшення 
забезпечення ними дітей передбачає: 

� в межах коштів, визначених у державному бюджеті на підтримку виробництва 
продукції тваринництва та рослинництва, державні дотації сільськогосподарським 
товаровиробникам на виробництво екологічно чистої сировини для виготовлення спеціальних 
продуктів дитячого харчування (у 2008 році на такі цілі було передбачено 13 млн. грн. а 
практично було виплачено 11,05 млн. грн.);   

� під час розроблення Державної програми економічного та соціального розвитку 
та Державного бюджету України державні централізовані капітальні вкладення на 
модернізацію та технічне переоснащення підприємств, що виробляють продукти дитячого 
харчування і необхідні матеріали, дитячий одяг, взуття та іграшки; 

� закупівлю продуктів харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію, 
передбачивши видатки на придбання цих продуктів для дітей віком до 3 років включно - у 
проекті державного бюджету, а віком понад 3 роки до 14 років включно – у проектах бюджетів 
АР Крим, областей. Мм. Києва та Севастополя; 

� безоплатного відпуску молочних, сухих, консервованих та інших спеціальних 
продуктів дитячого харчування, донорського молока для дітей віком до 2 років включно із 
малозабезпечених сімей (постанова КМУ від 8 лютого 1994 року №66); 

� проведення агроекологічного обстеження господарств, що постачають сировину 
для виготовлення продуктів дитячого харчування, з метою надання їм статусу спеціальних 
сировинних зон та підготувати рекомендації щодо підвищення якості цієї сировини; 

� забезпечення розроблення та освоєння науково обґрунтованих технологій 
виробництва нових високоякісних, біологічно повноцінних продуктів харчування для здорових 
і хворих дітей різних груп; 
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� опрацювання механізму утворення інтегрованих формувань 
сільськогосподарських виробників екологічно чистої сировини та підприємств, що виробляють 
і реалізують продукти дитячого харчування; 

� спрощення  механізму сертифікації товарів для дітей. 
Окремі положення даної постанови виконуються з моменту її прийняття, але більшість 

залишаються декларацією та потребують додаткових ресурсів. 
Відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість”, пункту 5.1.1. звільнені 

операції по продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями, 
спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції роздавальних пунктів, в 
порядку і по переліку продуктів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 
08.09.97 року № 996.  

 
Реалізація на практиці положень Закону України «Про дитяче харчування», який 

прийнятий Верховною Радою України 14 вересня 2006 року і діє до нині, потребує перегляду, 
насамперед тих положень, що стосуються вимог до виробництва та обігу сировини і продуктів 
дитячого харчування та які безпосередньо впливають на безпечність і якість дитячого 
харчування.  

Запропоновані зміни до Закону України «Про дитяче харчування», (відповідний проект 
Закону нині зареєстрований у Верховній Раді України) мають  на меті:  

1) посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування;  
2) гармонізацію понятійного апарату закону з аналогічною термінологією міжнародних 

документів у цій сфері (стандартів Кодекс Аліментаріус);  
3) усунення суперечностей з вимогами національного та міжнародного законодавства у 

цій сфері, а також встановлення більш чітких вимог щодо маркування продуктів дитячого 
харчування.  

Важливим є те, що законопроектом запропонована принципово нова термінологія, яка  
диференційована за основними видами продуктів дитячого харчування відповідно до їх 
призначення та складу. Зокрема, крім узагальнюючого терміну «дитяче харчування»,  окремо 
наведені терміни «дитячі суміші початкові (стартові)», «дитячі суміші для подальшого 
годування», «продукти прикорму», «дитячі фруктово-ягідні та трав‘яні чаї (фіточаї), чайні 
напої» та інші.  

Також вимоги щодо безпечності та якості продуктів дитячого харчування поширено на 
воду питну бутильовану, призначену для приготування дитячих сумішей та пиття. У харчуванні 
дітей вода відіграє важливу роль, однак, її якості приділяється мало уваги з боку 
контролюючих органів. Це окреме питання, яке потребує додаткового вивчення та вирішення 
на державному рівні.   

Позитивним є те, що внесені уточнення до статті 8 проекту Закону щодо вимог до 
сировини, призначеної для виробництва продуктів дитячого харчування. Так, з частини першої 
цієї статті вилучено слово «переважно», завдяки якому до тепер було можливим використання 
у виробництві дитячого харчування сировини, що не вирощувалася у спеціальних сировинних 
зонах, як це передбачено цим законом, а також Законом України «Про пестициди і 
агрохімікати».  

Крім того, у частині третій цієї статті встановлено заборону на здійснення будь якого 
виду діяльності, що може призвести до погіршення стану довкілля у  спеціальній  сировинній  
зоні. На сьогодні чинним Законом заборонено лише будівництво промислових та інших 
хімічних об'єктів, що негативно впливають на агрокліматичний та екологічний стан, при чому 
заборона не діє у випадках, коли таке будівництво є стратегічно необхідним.  

Уточнено положення Закону щодо неможливості використання у виробництві продуктів 
дитячого харчування сировини, одержаної з генетично модифікованих організмів (ГМО) та тої, 
що містить генетично модифіковані організми. Конкретизовано вимоги щодо заборони 
сировини, що не відповідає державним санітарним нормам. 

Такі уточнення до статті 8 є важливими як для виробників сировини  для дитячого 
харчування, так і для головних споживачів – дітей.  
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Статтею 9 проекту Закону зазначено про необхідність державної реєстрації продуктів 
дитячого харчування та здійснення їх виробництва  виключно  на  промисловій основі в 
спеціалізованих підприємствах, цехах (або на спеціалізованих технологічних лініях). 

Більш чітко та диференційовано, з урахуванням міжнародного досвіду, встановлено 
обмеження щодо використання у виробництві дитячого харчування певних компонентів. 
Зокрема, заборонено використання у виробництві продуктів дитячого харчування:  

ароматизаторів (крім натуральних фруктових екстрактів та ванільного екстракту, 
етілваніліну і ваніліну);   

барвників (крім натуральних рослинного походження);   
штучних підсолоджувачів (крім продуктів, що виробляються для дітей,  хворих на 

цукровий діабет);  
консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату;  
сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять не дозволені до використання в 

дитячому харчуванні або заборонені харчові добавки; 
 триглицериду стеаринової кислоти, пальмового стеарину, продуктів гідрогенізації олій 

(маргарину, спреду); бавовняної  олії, олії з кунжуту. 
Також передбачено заборону на використання певних видів сировини у виробництві 

продуктів прикорму, що містять м’ясо та/або рибу, у тому числі  м’яса  забійних тварин, птиці 
та/або риби, що були піддані повторному заморожуванню.   

Окремо слід зазначити, що цим законопроектом пропонується зняття заборони на 
застосування в продуктах дитячого харчування крохмалю та борошна пшеничного, які є 
основними джерелами вуглеводів для дитячого організму.  

Довідково: Харчовий крохмаль - основний полісахарид в харчуванні дітей особливо 
першого року життя. Він потрібен для забезпечення повноцінного вуглеводного компоненту 
раціону харчування дітей і нормального розвитку дитячого організму. Крохмаль входить до 
складу широкого асортименту продуктів дитячого харчування щоденного вжитку та 
дозволений до використання вимогами Кодексу Аліментаріус (CODEX STAN 074-1981; 
CODEX STAN 73-1981; CODEX STAN 156-1987), міжнародним і європейським законодавством 
(Directive 2006/141/ЕС OF 22 December 2006) щодо продуктів дитячого харчування.  

Також законопроектом запроваджуються більш чіткі вимоги до маркування продуктів 
дитячого харчування. 

Якщо продукти харчування вироблені для дитячого харчування, то на упаковці має бути 
спеціальна вказівка, в якій позначений вік дитини, з якого можна вживати продукт. На упаковці 
справжнього дитячого харчування має бути нанесений напис «для дитячого харчування». Якщо 
такої фрази немає, тоді це продукт для загального споживання. Продукти дитячого харчування 
вимагають особливі вимоги до сировини, технології виробництва та зберігання продукції.    

Програма розвитку дитячого харчування. У 2005 році закінчився термін реалізації 
Національної програми “Діти України”, затвердженої Указом Президента України від 18.01.96 
№ 63, яка лише частково сприяла стабілізації виробництва продуктів дитячого харчування 
вітчизняними виробниками.  

Нині на сайті МінАП розміщено  підготовлений проект концепції Загальнодержавної 
програми стабілізації та розвитку вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування на 
період до 2020 року.  

Метою програми є створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку 
виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, зменшення енергоємності 
виробництва одиниці продукції за рахунок впровадження енергоефективних технологій та 
обладнання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (що дасть 
можливість знизити собівартість продукції та підвищити її конкурентоспроможність як на 
вітчизняному так і на іноземних ринках), забезпечення потреб населення у продуктах дитячого 
харчування та нарощування експортного потенціалу галузі. 

Загальнодержавною програмою передбачається здійснення комплексу заходів, головні з 
них наступні: 

1) у сфері забезпечення доступності харчових продуктів у достатній кількості:  
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- забезпечення функціонування системи надання адресної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення з дітьми; 

- забезпечення повноцінним харчуванням у навчальних закладах дітей із сімей, які 
потребують соціальної допомоги, та реабілітації дітей у закладах цілодобового перебування 
(будинки дитини, дитячі будинки, інтернати, притулки тощо);  

2) у сфері розвитку вітчизняного виробництва харчових продуктів та продовольчої 
сировини:  

- забезпечити розвиток виробництва продуктів для дитячого харчування з високою 
харчовою і біологічною цінністю; 

- забезпечення державного фінансування наукових розробок спрямованих на 
вдосконалення існуючих технологій виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, 
розробку нових технологій виробництва продуктів для дитячого харчування цільового 
призначення та продуктів із високою харчовою і біологічною цінністю, в тому числі збагачених 
вітамінами, мінеральними сполуками та іншими харчовими речовинами; 

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції 
- розроблення економічних заходів стимулювання виробництва продуктів з високою 

харчовою та біологічною цінністю;  
3) у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини:  
- удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази з метою створення 

оптимальних умов діяльності вітчизняних підприємств - виробників продуктів дитячого 
харчування; 

- функціонування дієвої системи контролю і нагляду за якістю та безпекою харчових 
продуктів і продовольчої сировини на всіх етапах їх виробництва та обігу;  

- гармонізації вимог законодавства з питань якості та безпеки продовольства з 
міжнародними (ВООЗ, ФАО, СОТ, ЄС);  

- створення сучасної інструментальної та аналітичної бази контролю якості та безпеки 
харчових продуктів і продовольчої сировини;  

- впровадження систем перевірки якості на виробництвах харчових продуктів і 
продовольчої сировини;  

4) у сфері виробництва продовольчої сировини:  
- забезпечити розвиток вітчизняного виробництва вітамінів, преміксів, мінеральних та 

інших харчових речовин для збагачення ними продуктів дитячого харчування, а також 
виробництво амінокислот та концентратів амінокислотних суміші з низьким вмістом 
фенілаланіну для виробництва продуктів харчування для дітей хворих на фенілкетонурію; 

- визначення і надання агроекологічної та гігієнічної оцінки спеціальним сировинним 
зонам із вирощування якісної та безпечної продукції рослинництва і з виробництва якісної та 
безпечної продукції тваринництва; 

- удосконалити та впровадити технології переробки та зберігання продовольчої 
сировини для дитячого харчування з метою досягнення максимального збереження її якості та 
зменшення втрат біологічної цінності; 

-  розробка і впровадження сільськогосподарських технологій виробництва сировини 
рослинного і тваринного походження, які забезпечать отримання якісних і безпечних продуктів 
дитячого харчування; 

- збереження дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж екологічно 
чистої сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування; 

- створення високопродуктивних та екологічно збалансованих агроекосистем, що 
забезпечить підвищення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності 
тваринництва;  

- створення виробництва харчового білка і білкових сполук для збагачення ними 
харчових продуктів;  

5) у сфері забезпечення раціонального харчування населення:  
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- розробка та впровадження системи моніторингу за якістю та безпекою продуктів 
дитячого харчування, моніторинг стану інфекційної та неінфекційної захворюваності, 
пов’язаної з харчуванням;  

- розроблення обґрунтованих раціонів харчування дітей у загальноосвітніх навчальних 
та оздоровчих закладах. 

- формування на державному рівні цілісної системи ринку харчових продуктів для дітей 
та системи державних і регіональних замовлень на виробництво та постачання необхідної 
кількості продуктів дитячого харчування узгодженого асортименту для забезпечення 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних  закладів, а також дитячих лікувально-
профілактичних закладів; 

- забезпечення системного  перегляду норм фізіологічних потреб населення в основних 
харчових речовинах та енергії. 

 
Прийняття цієї Програми дозволить поліпшити забезпечення дітей біологічно 

повноцінними, високоякісними продуктами дитячого харчування та виробами дитячого 
асортименту. Водночас програма допоможе досягти координованості дій між усіма учасниками 
цього ринку, підвищення ефективності закупівель сировини, спрощення схем продажу 
продуктів харчування, раціонального використання бюджетних коштів. 
 

 

 


