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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
Ø Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я N 1447-р від 19 листопада 2008 р.   Про схвалення 

Концепції Державної цільової програми створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
- Схвалити  Концепцію  Державної цільової програми створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, що додається. 
-    Визначити Мінагрополітики державним замовником Програми. 
-    Мінагрополітики разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та  Севастопольською  міськими  
держадміністраціями,   Українською академією  аграрних  наук  розробити та подати у 
тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект  Державної  цільової  програми 
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. 

На сьогодні     функціонує     недосконала    мережа    збуту сільськогосподарської 
продукції,  не встановлено зв'язок "виробник -  оптовик  -  роздрібний  продавець  -  споживач".  
Це  спричиняє нестабільну    цінову    ситуацію,    неефективне     використання матеріально-
технічних   ресурсів,    обмеження    можливостей    у забезпеченні    населення    доброякісною    
сільськогосподарською продукцією у широкому асортименті і за доступною ціною,  додаткові 
витрати  виробників,  переробників,  споживачів,   непередбачувані втрати державного та 
місцевих бюджетів. 

Актуальність розв'язання  проблеми  зумовлена вступом України до СОТ,  оскільки 
вітчизняна сільськогосподарська  продукція  може бути     витіснена     з     ринку     внаслідок     
її    низької конкурентоспроможності. 

Створення оптових  ринків   сільськогосподарської   продукції (далі    -    оптові    
ринки)   сприятиме   легалізації   потоків сільськогосподарської  продукції,  зокрема   тієї,   що   
вирощена населенням,  прозорому  формуванню  ціни  з  урахуванням попиту та пропонування. 
Причинами виникнення проблеми є: 

-  порушення зв'язків між товаровиробниками і споживачами; 
-  недосконалість процесу виробництва сільськогосподарської продукції; 
- недосконалість мережі  збуту  сільськогосподарської продукції та зменшення 

відповідних втрат; 
-  істотне збільшення   обсягів   обігу    сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки; 
-  нестворення умов    для   здійснення   належного   державного ветеринарного   і    

санітарно-епідеміологічного    контролю    за реалізацією  сільськогосподарської  продукції  та  
контролю  за її відповідністю вимогам стандартів; 

-  відсутність належного      оброблення      та      сортування сільськогосподарської 
продукції перед її надходженням на ринок; 

-  погіршення якості    сільськогосподарської    продукції    та обслуговування 
споживачів; 

-  недотримання умов  продажу  за   стандартною   вагою   чи   в стандартній упаковці. 
На даний час оптові ринки,  зокрема живої худоби, можуть бути створені виключно із 

залученням  приватного  капіталу.  Однак  цей процес надзвичайно повільний, що спричинено: 
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- високими відсотковими ставками за користування кредитами,  що надаються для 
створення оптових  ринків,  відсутністю  застави  на початковому етапі; 

- тривалістю періоду окупності оптових ринків (7-12 років); 
- складністю виділення  земельних  ділянок великих розмірів для оптових ринків; 
- відсутністю нормативно-правових актів,  якими регламентується діяльність оптових 

ринків, визначаються їх види, функції, права і обов'язки учасників таких ринків та 
передбачається забезпечення їх створення з урахуванням світового досвіду. 

Метою Програми   є  розроблення  і  впровадження  ефективного механізму реалізації 
сільськогосподарської продукції та  продуктів її переробки виробниками всіх форм власності, 
забезпечення доступу дрібних і середніх підприємств, що виробляють сільськогосподарську 
продукцію,     до     оптових     ринків,     підвищення    якості сільськогосподарської продукції,  
зниження її  ціни  та  споживчої інфляції, а також поліпшення екологічної ситуації в регіонах. 
Розв'язати проблему    можливо    трьома    варіантами,    що передбачають: 

перший -  надання державної підтримки,  що гарантує абсолютну керованість оптових 
ринків органами  державної  влади  та  створює сприятливі  умови  для  залучення кредитів і 
міжнародної технічної допомоги; 

другий -  фінансування  за  рахунок  коштів   державного   та місцевих   бюджетів   
розроблення   документації  із  землеустрою, здійснення інших заходів щодо створення оптових 
ринків; 

третій, оптимальний - залучення інвестицій. 
Програма спрямована на: 

- створення 25  оптових ринків:  дев'ять - у 2009 році,  16 - у 2011 році; 
- удосконалення процесу    реалізації     сільськогосподарської продукції,    більш    

ефективне    використання    мережі   збуту сільськогосподарської   продукції,   запобігання    
несправедливій конкуренції,  задоволення  в  повному  обсязі потреби споживачів у якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції; 

- визначення шляхів та  форм  участі  держави  у  створенні  та розвитку мережі оптових 
ринків; 

- створення сучасних,  інтегрованих до світової системи оптових ринків у всіх регіонах 
країни. 

Програму передбачається виконати протягом п'яти років. 
Очікуваними результатами виконання Програми є: 
-  створення близько 75   тис.   додаткових   робочих   місць безпосередньо для 

учасників оптових ринків; 
-  задоволення в повному обсязі потреби споживачів у якості та безпечності 

сільськогосподарської продукції; 
- підвищення рівня безпеки сільськогосподарської продукції; 
- збільшення обсягу   надходження  до  державного  та  місцевих бюджетів у розмірі 

понад 160 млн. гривень; 
- підвищення конкурентоспроможності   вітчизняної сільськогосподарської продукції    

та    створення    здорового конкурентного середовища на аграрному ринку; 
- стабілізація цінової ситуації на аграрному ринку; 
- зміцнення експортного потенціалу держави; 
- поліпшення екологічної ситуації в регіонах,  де  функціонують оптові ринки. 
Фінансування Програми передбачається здійснювати  за  рахунок коштів   державного   

бюджету  з  урахуванням  наявних  фінансових ресурсів,  власних коштів юридичних і фізичних 
осіб, інвестицій та інших джерел. 

Орієнтовний обсяг коштів,  необхідний для виконання Програми, становить 4 млрд. 
гривень. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Ø П О С Т А Н О В А N 995 від 12 листопада 2008 р.  Про 
внесення змін до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримкипідприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів   
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Внести до   Порядку   використання   у   2008   році  коштів, передбачених  у  

державному  бюджеті  для  здійснення   фінансової підтримки  підприємств  агропромислового  
комплексу через механізм здешевлення кредитів,  затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від  27  лютого  2008 р.  N 126 ( 126-2008-п )  

  ЗМІНИ,   що вносяться до Порядку використання  у 2008 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів: 1. У пункті 1:  

     доповнити абзац перший після слів "кредитних спілках" словами "(далі - 
компенсація)";  

     в абзаці другому слова ",  за  якими  надавалася  компенсація відсоткової 
ставки (далі - компенсація)" виключити;  

     доповнити абзац  другий реченням такого змісту:  "При цьому у зв'язку  з  
умовами,  спричиненими  світовою  фінансовою   кризою, збільшується  строк,  на  який було 
надано кредит,  на період його пролонгації банком, але не більш як до 1 червня 2009 року.".  
2. В абзаці другому пункту 2:  

     цифри "40" замінити цифрами "50";  
     доповнити абзац реченням такого змісту:  "При цьому  бюджетні кошти,  

передбачені  для  здешевлення  середньо- та довгострокових кредитів,  спрямовуються  в  
першочерговому  порядку  на  часткову компенсацію   відсоткової  ставки  за  кредитами,  що  
надані  для реалізації  інноваційних   проектів,   спрямованих   на   розвиток агропромислового 
комплексу.".  
3. В  абзацах  п'ятому  і  шостому пункту 7 слова "виключно у поточному році" замінити 
словами і цифрами "у 2007 і 2008 роках";  
 4. Доповнити пункт 8 після абзацу дванадцятого новим  абзацом такого змісту:  

     "копії документа  про  оплату  та  видаткової накладної (акта приймання-
передачі)     на     придбання     основних      засобів сільськогосподарського призначення;".  

     У зв'язку  з  цим  абзаци  тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно 
абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим.  
5. У пункті 9:  

     1) абзац четвертий викласти у такій редакції:  
     "Для отримання компенсації за кредитами позичальник подає  до конкурсної  

комісії заявку за затвердженою Мінагрополітики формою, документи,  зазначені у пункті 8 
цього Порядку, а також завірену в установленому  порядку  копію  свідоцтва  про  державну 
реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації ним такого проекту). Крім того,  зазначені  
в  абзаці  четвертому  пункту  7  цього  Порядку суб'єкти подають завірені в установленому 
порядку копії:";  

     2) доповнити після абзацу одинадцятого новим  абзацом  такого змісту:  
     "реалізація інноваційного   проекту,   що   пройшов  державну реєстрацію в 

установленому законодавством порядку.".  
     У зв'язку з цим  абзаци  дванадцятий  і  тринадцятий  вважати відповідно 

абзацами тринадцятим і чотирнадцятим;  
     3) доповнити  перше  речення останнього абзацу після слів "їх реєстрації" 

словами  ",  крім  матеріалів,  поданих  підприємством агропромислового комплексу,  яке 
реалізує інноваційні проекти,  що розглядаються у першочерговому порядку,".  
6. У пункті 11 слова ",  які отримали право" замінити словами "для отримання права".  
7. У пункті 13:  

     в абзаці    другому    слова    "з   визначенням   суми,   що відшкодовується за 
рахунок компенсації" виключити;  
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     доповнити пункт абзацом такого змісту:  
     "Визначеним в     установленому     порядку      МНС      або Торгово-

промисловою палатою     підприємствам     агропромислового комплексу,  які зазнали  збитків  
внаслідок  стихійного  лиха,  що сталося в червні - липні 2008 р., та яким згідно з 
розпорядженнями Кабінету Міністрів  України  від  28  липня   2008   р.   N   1010 ( 1010-2008-р  
)  і  від  2 серпня 2008 р.  N 1045 ( 1045-2008-р ) надано право на отримання часткової 
компенсації витрат  та/або  на часткове  відшкодування  збитків  і  згідно з рішеннями 
конкурсних комісій надано право на отримання компенсації за короткостроковими кредитами, 
залученими виключно у поточному році, та за перехідними короткостроковими кредитами,  
залученими у 2007 році,  в розмірах, передбачених   кредитними   договорами,   але  не  вище  
подвійної облікової ставки Національного банку,  подають щомісяця до 7 числа наступного    
періоду    управлінню    агропромислового   розвитку райдержадміністрації довідку-розрахунок 
банку про  суми  плати  за кредит за відповідний період.".  
8. Доповнити пункт 14 абзацом такого змісту:  

     "Визначеним в      установленому      порядку     МНС     або Торгово-
промисловою палатою     підприємствам     агропромислового комплексу,  що  зазнали  збитків  
внаслідок  стихійного лиха,  яке сталося в червні - липні 2008 р., та яким згідно з 
розпорядженнями Кабінету Міністрів   України   від   28   липня  2008  р.  N  1010 ( 1010-2008-р  
)  і  від  2 серпня 2008 р.  N 1045 ( 1045-2008-р ) надано право на отримання часткової 
компенсації витрат  та/або  на часткове  відшкодування  збитків  і  згідно з рішеннями 
конкурсних комісій    надано    право    на    отримання    компенсації    за середньостроковими   
і   довгостроковими   кредитами,   залученими виключно у поточному році,  та за  перехідними  
середньостроковими кредитами,  залученими у 2005-2007 роках, у розмірах, передбачених 
кредитними договорами,  але не  вище  подвійної  облікової  ставки Національного  банку,  
подають  щомісяця  до  7  числа  наступного періоду    Головному    управлінню    
агропромислового    розвитку облдержадміністрації  довідку-розрахунок з банку про суми 
плати за кредит за відповідний період.".  
9. Доповнити  пункт  17  після абзацу другого новими абзацами такого змісту:  

     "Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на підставі 
довідки,  виданої конкурсною комісією, довідки-розрахунку з банку про належні суми  плати  
за  короткостроковими  кредитами, залученими   виключно   у   поточному   році,  та  за  
перехідними короткостроковими  кредитами,   залученими   у   2007   році,   за відповідний  
період  із  зазначенням  суми,  що відшкодовується за рахунок компенсації,  і поданих 
позичальниками згідно з пунктом  8 цього  Порядку документів затверджує та надсилає реєстр 
визначених в  установленому  порядку  МНС  або  Торгово-промисловою   палатою 
підприємств   агропромислового   комплексу,  які  зазнали  збитків внаслідок стихійного лиха,  
що сталося в червні - липні 2008 р. та яким згідно  з  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  
України  від 28 липня 2008 р.  N 1010 ( 1010-2008-р ) і від 2  серпня  2008  р. N 1045  (  1045-
2008-р  )  надано  право  на  отримання  часткової компенсації витрат та/або на  часткове  
відшкодування  збитків,  і примірник    реєстру    компенсаційних   виплат   за   відповідною 
адміністративно-територіальною одиницею  в   розрізі   банків   за затвердженою  
Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам Державного казначейства для 
перерахування компенсації  банкам,  що надали кредит.  

     Головне управління   агропромислового  розвитку облдержадміністрації  на  
підставі  довідки,  виданої  відповідною конкурсною  комісією,  довідки-розрахунку  банку  про 
належні суми плати   за   середньостроковими   і   довгостроковими   кредитами, залученими   
виключно   у   поточному   році,  та  за  перехідними середньостроковими кредитами,  
залученими у  2005-2007  роках,  за відповідний  період  з  визначенням  суми,  що  
відшкодовується за рахунок компенсації,  і поданих позичальниками згідно з пунктом  9 цього 
Порядку документів затверджують та подають реєстр визначених в  установленому  порядку  
МНС  або  Торгово-промисловою   палатою підприємств   агропромислового   комплексу,   що  
зазнали  збитків внаслідок стихійного лиха, що сталося в червні - липні 2008 р., та яким згідно  
з  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України  від 28 липня 2008 р.  N 1010 ( 1010-2008-р ) і 
від 2  серпня  2008  р. N 1045  (  1045-2008-р  )  надано  право  на  отримання  часткової 
компенсації витрат та/або на  часткове  відшкодування  збитків,  і примірник    реєстру    
компенсаційних   виплат   за   відповідною адміністративно-територіальною одиницею  в   
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розрізі   банків   за затвердженою  Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам 
Державного казначейства для перерахування компенсації  банкам,  що надали кредит.".  

     У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим.  
10. У  тексті  Порядку  (  126-2008-п  )  слова  і  цифру  "в іноземній  валюті у розмірі 6 
відсотків річних" замінити словами і цифрами "в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка 
річних". 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 945 від 30 жовтня 2008 р. Питання 
Національного аграрного університету   

     Для розширення   навчальної,  дослідницької  та  інноваційної діяльності   
Національного   аграрного   університету   з    метою задоволення  потреб  агропромислової,  
природоохоронної  та  інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації 
такої діяльності   до   вимог   міжнародних   організацій  дослідницьких університетів Кабінет 
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

     1. Прийняти пропозицію  Міністерства  аграрної  політики  про перейменування 
Національного аграрного університету в Національний університет біоресурсів і 
природокористування України.  

     2. Затвердити    склад    наглядової    ради    Національного університету   біоресурсів   
і   природокористування  України,  що додається.  

     3. Внести до Статуту  Національного  аграрного  університету, затвердженого  
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001  р.  N  202  (  202-2001-п  )  "Про   
Національний   аграрний університет" (Офіційний вісник України,  2001 р.,  N 10,  ст. 408, N 20,  
ст.  848,  ст. 883; 2006 р., N 27, ст. 1936; 2008 р., N 65, ст. 2183), зміни, що додаються.  

     4. Міністерству  освіти  і  науки  подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів 
України пропозиції щодо поетапного  зменшення вдвічі  протягом 2009-2011 років нормативів 
чисельності аспірантів і   докторантів   Національного   університету    біоресурсів    і 
природокористування  України  в  розрахунку  на одну штатну посаду науково-педагогічних 
працівників.  

     5. Міністерству аграрної політики,  Міністерству фінансів під час  складання  
проекту  Державного  бюджету  України  на  2009 та наступні  роки  передбачати  кошти  на   
стажування   наукових   і науково-педагогічних   працівників,   аспірантів,  докторантів  та 
навчання  студентів  Національного  університету   біоресурсів   і природокористування  
України  у провідних зарубіжних університетах та   навчально-наукових   центрах,   а    також    
на    оновлення навчально-лабораторного     обладнання,     обладнання    наукових лабораторій 
і навчально-дослідних господарств Університету.  

     6. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   Київській міській   державній   
адміністрації,   Закарпатській,   Київській, Одеській,  Тернопільській  та  Чернігівській  
обласним   державним адміністраціям:  

     - вирішити в  установленому порядку до 1 січня 2009 р.  питання про  
переоформлення  Національному  університету   біоресурсів   і природокористування  України  
державних  актів на право постійного користування земельними ділянками,  які належали 
юридичним особам, що були включені до складу Національного аграрного університету на 
правах відокремлених структурних підрозділів;  

     - сприяти вирішенню  питань  будівництва   і   ремонту   доріг, тротуарів,  клубів,  
закладів охорони здоров'я,  спортивних споруд тощо у населених пунктах, в яких провадять 
діяльність відокремлені структурні  підрозділи  Національного  університету  біоресурсів і 
природокористування України.  

     7. Міністерству аграрної політики подати Кабінетові Міністрів України  в  
установленому  порядку пропозиції про внесення змін до актів законодавства у зв'язку з 
прийняттям цієї постанови.  

      
      
 

http://zakon.rada.gov.ua
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СКЛАД наглядової ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування : 
 

ТУРЧИНОВ  Олександр Валентинович   
 

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова 
ради 
 

           МЕЛЬНИК  Юрій Федорович    
 

Міністр аграрної політики, перший заступник 
голови ради 
 

           КИРИЛЕНКО Іван Григорович     
 

народний депутат України, перший 
заступник голови ради (за згодою) 

           ПАВЛЕНКО  Володимир Петрович    заступник Міністра Кабінету Міністрів 
України, заступник голови ради 

           ФІЛІПЧУК   Георгій Георгійович  Міністр охорони навколишнього природного 
середовища, заступник  голови ради 

           БАЛАНОВСЬКА   Тетяна Іванівна   проректор - головний вчений секретар 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування, 
секретар ради 

      
          БІЛОУС  Андрій Михайлович      
 

голова студентської організації 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування 

          БОРОВИК Олександр Григорович   голова Всеукраїнського союзу 
сільськогосподарських підприємств  (за 
згодою) 

          ГАВРИЛЮК Іван Петрович   голова профспілкової організації працівників 
Національного університету біоресурсів 
 і природокористування 

         ГЕРАСИМЕНКО  Анатолій Дмитрович   
 

начальник Управління координації здійснення 
аграрної політики  Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
 

       ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович  
 

перший заступник голови Київської 
міськдержадміністрації 
 

       ЗУБЕЦЬ Михайло Васильович   
 

президент Української академії аграрних наук 
(за згодою) 
 

       КОЗАЧЕНКО  Леонід Петрович       
 

президент Української аграрної конфедерації 
(за згодою) 
 

        КОЛІСНИЧЕНКО Микола Петрович     
 

заступник Голови Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим 
 

        ПАТОН Борис Євгенович      Президент Національної академії наук (за 
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згодою) 

         РОМАНЮК  Сергій Андрійович перший заступник Міністра економіки 

         СТРІХА  Максим Віталійович  
 

заступник Міністра освіти і науки 
 

         ТОМИЧ Іван Федорович   
 

президент Асоціації фермерів та приватних 
землевласників (за згодою) 
 

         УЛЬЯНЧЕНКО  Віра Іванівна   голова Київської облдержадміністрації 

         ЧЕРЕПКОВ Сергій Тимофійович заступник Голови Держспоживстандарту 

          ШЛАПАК Олександр Віталійович  перший заступник Глави Секретаріату 
Президента України - представник Президента 
України у Кабінеті Міністрів України (за 
згодою) 

          ШПАК  Василь Федорович   народний депутат України (за згодою) 

 
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Ø 21.11.2008 Зміни до Плану діяльності Міністерства аграрної політики 
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2008 рік. 

Законопроекти  
1 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо 

меліорації земель)” Законопроект спрямований на залучення додаткових джерел фінансування 
для забезпечення будівництва, реконструкції та експлуатації зрошувальних систем, відкриття 
доступу вітчизняним інвесторам до активної господарської діяльності на умовах концесії в 
сфері водної меліорації земель, посилення майнової відповідальності . 

2 “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав 
покупців сільськогоспо-дарських машин” З метою визначення функції державного технічного 
нагляду щодо державного захисту прав покупців машин, користувачів послуг з технічного 
сервісу . 

3 “Про державну агрохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призначення” Необхідність удосконалення чинного законодавства у 
сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, проведення їх 
державної агрохімічної паспортизації, а також визначення повноважень Мінагрополітики 
України у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.  

4 “Про консервацію земель” Визначення правових основ 
припинення господарського використання деградованих, малопродуктивних земель та 
техногенного забруднення земельних ділянок, проведення їх консервації на виконання Указу 
Президента України від 21.11.05 №1643 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 29 червня 2005 року “Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо 
підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, 
використання та охорони земель”.  

5 “Про органічне виробництво” Необхідність законодавчого 
визначення правил, які регламентують органічне виробництво і дозволяють продукувати 
натуральні продукти з оздоровчими властивостями . 

6 “Про внесення змін до Закону України “Про фермерське 
господарство” Приведення у відповідність до існуючої законодавчої бази . 

7 “Про охорону прав на породи тварин” Забезпечення реалізації 
державної політики у сфері охорони прав на породи сільськогосподарських тварин як на 
об’єкти інтелектуальної власності.  

8 “Про ідентифікацію і реєстрацію тварин та маркування 
продуктів тваринного походження” Проектом закону передбачається створити систему 
ідентифікації і реєстрації тварин, визначити загальний порядок ідентифікації, реєстрації тварин, 
а також маркування продуктів тваринного походження . 

9 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо племінної справи в тваринництві” Проект розроблено на виконання розпорядження 
Кабміну від 26 квітня 2007 року № 239-р “Про затвердження орієнтовного плану 
законопроектної роботи на 2007 рік” та відповідно до наказу Мінагрополітики від 22.05.2007 № 
342. Метою законопроекту є удосконалення порядку організації та управління племінною 
справою в тваринництві.  

10 “Про корми” Метою прийняття законопроекту є 
стимулювання виробництва кормів, збереження, підвищення продуктивності 
сільськогосподарських тварин, отримання якісної та безпечної продукції тваринництва, 
забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров’я тварин кормів, захист кормів, 
добавок і преміксів від фальсифікації.  
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11 “Про розвиток виробництва та споживання біологічних 
палив” Законопроект спрямований на створення умов для розвитку виробництва палива з 
біологічної сировини .  

12 “Про внесення змін до Закону України “Про систему 
інженерно-технічного забез-печення агропромислового комплексу України” Необхідність 
удосконалення чинного законодавства щодо визначення функції державного технічного 
нагляду.  

13 “Про внесення змін до Закону України “Про стимулювання 
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”. Визначення 
поняття “техніка і обладнання для агропромислового комплексу”.  

14 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення”.    

Проекти постанов КМУ  
1 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, 

передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” Розроблено на виконання 
Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, яким передбачена 
державна підтримка виробників продукції тваринництва, зокрема в розрахунку на одну голову 
сільськогосподарської тварини . 

2 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам” 
Удосконалення механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам через 
Український державний фонд підтримки фермерських господарств.  

3 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції 
рослинництва” Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам на 
підставі даних про площу, на якій зійшли озимі та ярі культури на зерно, льон-довгунець і 
коноплі.  

4 “Про внесення змін до постанови КМУ від 07.03.2007 № 425 
“Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для селекції в рослинництві” Бюджетні кошти спрямовуються на часткову 
компенсацію вартості придбаного та висіяного насіння і садивного матеріалу, а також вартості 
виконаних робіт у первинному насінництві.  

5 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони і захисту, раціонального 
використання лісів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам” 
Бюджетні кошти спрямовуються для здійснення заходів з охорони і захисту, раціонального 
використання лісів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам 
відповідно до Державної програми “Ліси України” на 2002-2015 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 № 581.  

6 “Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів по захисту, відтворенню та 
підвищенню родючості грунтів” Бюджетні кошти спрямовуються для здійснення заходів по 
захисту, відтворенню та підвищенню родючості грунтів з метою проведення робіт з хімічної 
меліорації, в тому числі, вапнування та гіпсування земель, посіву сидеральних культур.  

7 “Про затвердження Порядку використання коштів 
Державного бюджету України на виконання заходів з агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення” Основною метою цього заходу є здійснення державного 
контролю зміни показників родючості та забруднення грунтів токсичними речовинами і 
радіонуклідами, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо ефективності, 
екологічно безпечного застосування агрохімікатів та підвищення родючості грунтів. Бюджетні 
кошти спрямовуються на виконання заходів з агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення, реалізації державної політики щодо раціонального 
використання та охорони земель, відтворення родючості та функцій грунтового покриву.  
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8 “Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових 
буряків у період з 1 вересня 2009 р. до 1 вересня 2010 р.” Статті 2 і 6 Закону України “Про 
державне регулювання виробництва і реалізації цукру”.  

9 “Щодо регулювання ринку зерна у 2008 році” У разі 
прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку 
сільського господарства України” необхідно: 

- скасувати постанову КМУ № 399 від 26.05.05 (методика 
встановлення мінімальної закупівельної ціни); 

- затвердити нову Методику визначення рівнів інтервенційних 
цін; 

- затвердити об’єкти державного цінового регулювання на 
2008/09 маркетинговий період; 

- встановити мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на 
об’єкти державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий період; 

- внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
16.05.07 № 736 “Про запровадження державних форвардних закупівель зерна” (уточнення 
термінології); 

- визначити обсяги та умови формування державного 
продовольчого резерву (інтервенційного фонду) . У місячний термін з дня оприлюднення 
Закону Департамент розвитку аграрного ринку.  

10 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів” З метою забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників необхідними для них пільговими кредитами, що 
створить реальні умови закріплення досягнутих позитивних результатів у забезпеченні 
підприємств агропромислового комплексу кредитними ресурсами.  

11 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій 
(внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку” З метою мінімізації ризиків 
негативних наслідків, не передбачуваних подій у сільськогосподарському виробництві, захисту 
майнових інтересів суб’єктів аграрного ринку, стабілізації доходів сільгосптоваровиробників, а 
головне – підвищення економічного розвитку аграрного сектору.  

12 “Про затвердження положення про Державне Агентство з 
управління сільськогосподарськими ризиками” Необхідність визначення структури та основних 
функцій Державного Агенства з управління сільськогосподарськими ризиками.  

13 “Про фонд страхування сільськогосподарських ризиків” На 
виконання пп. 2 п. 2 Указу Президента України від 18 вересня 2007 року № 890/2007 “Про деякі 
заходи щодо розвитку ринку зерна”. 

14 “Про створення Державної інспекції з виноградарства та 
виноробства” На виконання ст. 14 Закону України “Про виноград та виноградне вино” 
Мінагрополітики До внесення Мінфіном до Державного бюджету України пропозицій про 
фінансування на 2008 рік.  

15 “Про приєднання до Угоди про Міжнародну Організацію 
Виноградарства та Виноробства” З метою необхідного законодавчого врегулювання статусу 
держави та для забезпечення ефективної участі в роботі Міжнародної Організації 
Виноградарства та Виноробства . 

16 “Про внесення змін до Переліку спеціалізованих коньячних 
підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з 
УКТ ЗЕД 2208 20 89 00” З метою виконання вимог частини другої статті 14 Закону України 
“Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.  

17 “Про Порядок використання у 2008 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції 
рослинництва на зрошуваних землях” Необхідність забезпечення повної компенсації 
енергетичних ресурсів, спожитих сільськогосподдарськими підприємствами для поливу 
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зрошуваних земель згідно з вимогами Закону України “Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року” від 18.10.2005 № 2982-IV.  

18 “Про внесення змін до постанови КМУ від 28.07.2004 № 959 
“Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на 
часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва” Для забезпечення більш ефективного та повного використання коштів 
державного бюджету передбачених на вказану програму.  

19 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 березня 1998 р. № 298 “Про розміри зборів за послуги, що надаються 
інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій” Метою прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів 
України є встановлення в Україні єдиних розмірів зборів за послуги, що надаються інспекціями 
державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій.  

20 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.09.1994 р. № 652 “Про затвердження Правил проведення державного технічного 
огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, 
тракторних причепів”. Метою прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів 
України є забезпечення більш якісної перевірки технічної готовності техніки, відповідності 
вимогам агротехніки і запобігання виникненню несправностей, внаслідок яких збільшується 
негативний вплив на навколишнє природне середовище . 

21 “Про Порядок використання у 2008 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для проведення державних виставкових заходів у сфері 
агропромислового комплексу” Проект постанови КМУ підготовлено з метою фінансової 
підтримки проведення Мінагрополітики виставкових заходів, в тому числі, участі 
Мінагрополітики в іноземних виставках . 

Проекти розпоряджень КМУ  
1 “Про перелік техніки іноземного виробництва, що 

придбавається сільськогосподарськими підприємствами в 2008 році через механізм 
здешевлення середньострокових кредитів” На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.02.2007 № 259 “Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та 
середньострокових кредитів” із змінами.  

1 “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 30.03.2007 
№ 229 “Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової 
підтримки фермерським господарствам на поворотній основі” Проект буде розроблено після 
затвердження постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки фермерським 
господарствам”.  

2 “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 28 
грудня 2005 р. № 759” В зв’язку з тим, що відбувається технічне переоснащення 
молокопереробних підприємств, вводяться нові види молочних продуктів та запроваджуються 
прогресивні технології, а виробництво продуктів харчування, зокрема молочних, є одним з 
основних питань національної продовольчої безпеки держави, вносяться відповідні зміни до 
наказу Мінагрополітики України від 28 грудня 2005 р. № 759 “Про внесення до Реєстру 
атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів 
господарювання”.  

3 “Про затвердження Порядку надання погоджень на видачу 
ліцензій на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції, імпорт яких підлягає 
ліцензуванню в 2008 році” Метою проекту є затвердження Порядку надання погодження на 
видачу ліцензій на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції, імпорт яких підлягає 
ліцензуванню у 2008 році . 

4 “Про затвердження Порядку та способу застосування 
фітосанітарних заходів” Проект акта розроблено на виконання статей 5, 16 Закону України 
“Про карантин рослин”.  
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5 “Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або 
підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих 
шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного 
встановлення місця виробництва або виробничої ділянки” Проект акта розроблено на 
виконання статті 31 Закону України “Про карантин рослин”.  

6 “Про затвердження форми заяви, переліку матеріалів 
реєстраційного досьє та порядку його подання” Для реалізації постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію 
ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів”.  

7 “Про затвердження інструкції з профілактики та оздоровлення 
тварин від лептоспірозу” На сьогоднішній день діє Інструкція про заходи профілактики та 
оздоровлення тваринництва від лептоспірозу затверджена наказом Головного державного 
інспектора ветеринарної медицини від 19.01.1994 № 2, яка не відповідає сучасним вимогам  

8 “Про затвердження інструкції з профілактики та ліквідації 
анізакідозу”.    

9 “Про затвердження інструкції з діагностики та заходів 
оздоровлення тварин від дирофіляріозу” На сьогоднішній день не існує вітчизняних 
нормативних актів, які регулюють дані питання.  

10 “Про затвердження інструкції з діагностики та заходів 
оздоровлення тварин від токсоплазмозу.  

11 “Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог до 
скотомогильників” Необхідність розроблення акта обумовлена тим, що відповідальність за 
утримання місць поховання трупів тварин покладена на місцеві органи самоврядування, а 
вимоги до них на сьогоднішній день відсутні.  

12 Спільний проект наказу Мінагрополітики та Мінфіну “Про 
внесення змін до Порядку використання коштів Державного бюджету України для надання 
фінансової підтримки агропромисловим підприємствам, що знаходяться в особливо складних 
кліматичних умовах” Проектом наказу передбачається внесення змін до Порядку використання 
коштів з метою удосконалення механізму виділення та використання коштів державного 
бюджету.  

13 “Про затвердження Розподілу коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України на 2008 рік для часткової компенсації вартості складної 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” Розподіл коштів держбюджету, що 
передбачені на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки 
вітчизняного виробництва між областями . 

14 “Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 
11.06.2004 № 221 (Зареєстровано у Мін’юсті 23.06.2004 за № 772/9371) “Про затвердження 
Правил державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів”. Метою прийняття зазначеного проекту наказу Міністерства 
аграрної політики України є встановлення в Україні єдиного порядку державної реєстрації та 
обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, що підлягають 
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування . 

Проекти наказів Мінагрополітики    
1  «Про затвердження Положення про базовий розсадник»  
  Проект наказу «Про затвердження Положення про базовий 

розсадник» розроблений на заміну “Положення про базовий розсадник плодових і ягідних 
культур” затвердженого Заступником Голови Держагропрому СРСР 3 червня 1988 року, з 
метою створення системи базових розсадників для виробництва садивного матеріалу високих 
категорій, які задовільнятимуть потреби суб’єктів господарювання в галузях садівництва та 
виноградарства..    

  2 «Про затвердження Положення про порядок вирощування 
сертифікованого садивного матеріалу винограду»   Метою проекту є затвердження Порядку 
вирощування чистосортного високоякісного садивного матеріалу винограду всіх категорій.  
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Законопроекти   
1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення охорони родючості ґрунтів»      Необхідність формування досконалого механізму 
для здійснення контролюючих функцій відповідними службами, в частині забезпечення 
раціонального і ефективного використання земель, через відсутність чітко визначених 
критеріїв.    

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 13.11.2008  Повідомлення про оприлюднення проекту 
Закону України «Про насіння і садивний матеріал» 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про 

насіння і садивний матеріал» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Міністерство аграрної політики України робить оголошення про його публікацію. Повний 
пакет документів до проекту Закону України «Про насіння і садивний матеріал» розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: 
www.minagro.kiev.ua 11 листопада 2008 року. 

 У зв’язку із прийняттям Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» виникла необхідність розроблення нової редакції Закону України 
«Про насіння і садивний матеріал».  

Запропонований законопроект спрямований на приведення у відповідність до 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на виконання 
доручення Кабінету Міністрів України від 07.04.2008 р.      № 18942/1/1-08.  

При вступі України до Світової організації торгівлі назріла гостра 
необхідність розробки нової редакції Закону України «Про насіння і садивний матеріал» з 
метою адаптації вітчизняного законодавства галузі насінництва та розсадництва до умов СОТ. 

На сучасному етапі основною проблемою вітчизняного насінництва та 
розсадництва є якість посівного та садивного матеріалу та неналежний контроль за його 
виробництвом та реалізацією. 

Виникла необхідність надання недержавним установам права на проведення 
лабораторного аналізу насіння та садивного матеріалу та видачі відповідних документів, що 
засвідчують якість насіння (садивного матеріалу).  

Цілями прийняття даного законопроекту є нормативне регулювання відносин 
щодо виробництва та дотримання контролю за зберіганням та використанням насіння і 
садивного матеріалу.  

Зокрема, такою ціллю є: 
- адаптація вітчизняного законодавства галузі насінництва та розсадництва до 

умов СОТ; 
- нормативне визначення переліку послуг у галузі насінництва та 

розсадництва, які можуть надаватись зацікавленим суб’єктам господарювання; 
- контроль за виробництвом, реалізацією та зберіганням насіння і садивного 

матеріалу; 
- посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва 

та розсадництва. 
Даним законопроектом планується посилення відповідальності за порушення 

законодавства в галузі насінництва та розсадництва шляхом вилучення до державного бюджету 
в повному обсязі коштів, отриманих від реалізації неякісного та сфальсифікованого насіння і 
садивного матеріалу. 

Ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення цілей 
державного регулювання оцінюється як високий, оскільки проблема вирішується прийняттям 
нової редакції Закону України «Про насіння і садивний матеріал». 

 Прийняття регуляторного акта забезпечить нормативне регулювання відносин 
щодо виробництва та дотримання контролю за зберіганням та використанням насіння і 
садивного матеріалу.  

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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Буде врегульовано перелік послуг у галузі насінництва та розсадництва, які 
можуть надаватись зацікавленим суб’єктам господарювання, питання роздрібної торгівлі 
садивним матеріалом та питання щодо проведення сертифікації та видачі відповідних 
документів, що засвідчують якість насіння та садивного матеріалу.  

Запропонований законопроект є дієвим механізмом впливу органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування на суб’єктів господарювання в насінництва та 
розсадництва. 

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде проводитись 
постійно. 

Цей Закон містить основні положення, що регулюють виробництво, реалізацію 
та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково - 
декоративних, а також лікарських рослин, на які затверджено державні стандарти, визначають 
правові відносини між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу та 
охороняють їх права. 

  http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 26.11.2008 ДОВІДКА про оприлюднення 
проекту постанови Кабінету Міністрів 
України  “Про Порядок використання у 2009 
році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки 
сільськогосподарської дорадчої служби”  

З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики оголошує про його 
публікацію.  

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики: www.minagro.gov.ua  

Проект постанови розроблено відповідно до Закону України “ПроДержавний 
бюджет України на 2009 рік”, яким передбачено видіення коштів за бюджетною програмою 
“Державна підтримка сілськогосподарської дорадчої служби”.  

Основним завданням проекту постанови є визначення прозорого таефективного 
механізму використання бюджетних коштів, предбачених Мінагрополітики за бюджетною 
програмою Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби”. 

Реалізація постанови не потребує розроблення нових, внесення зміндо чинних або 
визнання такими, що втратили чинність, номативно-правових актів.  

Прийняття проекту постанови дасть можливість здійснюватипрозору процедуру 
закупівлі соціально спрямованих дорадчих ослуг у суб’єктів сільськогосподарської дорадчої 
діяльності,забезпечить виконання Державної цільової програми сільськогсподарської дорадчої 
діяльності на період до 2009 року, сприятие адаптації аграрних товаровиробників, особистих 
селянских і фермерських господарств до конкурентних умов госпоарювання, розвитку 
сільського ринку праці, зменшенню наватаження на фонди соціального страхування та 
розширеному відворенню людського потенціалу сільської місцевості.  

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта:  
- надасть змогу створити умови для адаптації діяльності суб’єктів господарювання до вимог 
ринкової економіки, підвищити стандарти якості життя сільського населення та комплексного 
розвитку сільської місцевості;  
- забезпечить додаткові конкурентні переваги для суб’єктів господарювання, що провадять 
діяльність у сільській місцевості, та збільшення обсягів залучення інвестицій у розвиток 
сільського господарства та сільської місцевості;  

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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- створить умови для ефективного впливу аграрної освіти, науки і дорадництва на 
сільськогосподарське виробництво з метою переходу галузі на інноваційну модель розвитку;  
- надасть змогу впорядкувати механізм розподілу коштів для надання соціально спрямованих 
дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та 
сільському населенню.  

Як наслідок передбачається:  
- відпрацювання ефективного механізму взаємодії аграрної науки з виробництвом шляхом 
впровадження наукових розробок у діяльність сільськогосподарських товаровиробників та 
орієнтація аграрної науки на задоволення їх потреб, забезпечення переходу на інноваційну 
модель розвитку сільського господарства, підвищення їх конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, що суттєво полегшить діяльність 
сільськогосподарських товаровиробників в умовах СОТ;  
- надання дорадчих послуг сільському населенню щодо розвитку несільськогосподарського 
підприємництва, що підвищить рівень зайнятості сільського населення, сприятиме зменшенню 
соціальної напруги у сільській місцевості;  
- надання дорадчих послуг підвищить рівень доступу сільськогосподарських товаровиробників 
та сільського населення до ринків фінансових, кредитних та товарних ресурсів. Забезпечить 
оволодіння сільськогосподарськими товаровиробниками та сільським населенням навичками 
прибуткового ведення господарства, приведе до зменшення рівня збитковості 
сільськогосподарського виробництва, підвищення рентабельності в середньому на 5-10 
відсотків, збільшення доходів сільського населення у 1,5 – 2 рази.  

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 25.11.2008 ПОВІДОМЛЕННЯ до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розподілу 
суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності 
у сфері сільськогосподарського насінництва” 

Проект постанови розроблено на виконання статті 5 Закону України “Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, яка передбачає 
необхідність затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику 
їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного 
середовища та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю). 

Проектом передбачається затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів 
щодо об’єктів регулювання, на які спрямовано функції державного контролю та нагляду у 
сфері сільськогосподарського насінництва. 

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України – www.minagro.gov.ua. 

Проект постанови підготовлено з метою визначення порядку розподілу суб'єктів 
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері 
сільськогосподарського насінництва та періодичності проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю). 

Порядок розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської 
діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва: 

1. Цей Порядок визначає критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем 
ризику їх господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та 
періодичність проведення посадовими особами державних органів контролю в насінництві 
планових перевірок з метою врегулювання питань державного нагляду (контролю) у сфері 
сільськогосподарського насінництва. 

2. Критеріями оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності, 
яка підлягає державному контролю та нагляду у сільськогосподарському насінництві є  
можливість виникнення біологічних, екологічних, хімічних, фізичних, економічних ризиків, 
пов’язаних з виробництвом, заготівлею, пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням 
насіння і садивного матеріалу. 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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3. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання незалежно від 
форми власності та видів господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику 
належать до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним. 

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику належать 
суб’єкти насінництва та розсадництва, що займаються виробництвом, заготівлею, пакуванням, 
маркуванням, затарюванням, зберіганням, обробкою і реалізацією, а також іншим введенням в 
обіг оригінального та елітного насіння і садивного матеріалу. 

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем прийнятного ризику 
належать суб’єкти насінництва та розсадництва, що займаються виробництвом, заготівлею, 
пакуванням, маркуванням, затарюванням, зберіганням, обробкою і реалізацією, а також іншим 
введенням в обіг репродукційного насіння і садивного матеріалу. 

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем прийнятного ризику 
належать суб’єкти насінництва та розсадництві, що використовують невизнане насіння і 
садивний матеріал без права його реалізації. Інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до 
суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику. 

7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох 
груп за ступенем ризику господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва, 
він відноситься до групи з вищим ступенем ризику. 

8. Планові перевірки суб'єктів господарювання проводяться: 
- з високим ступенем ризику - не частіше чотирьох разів на рік; 
- із середнім ступенем ризику - не частіше двох разів на рік; 
- з незначним ступенем ризику - один раз на рік. 
Прийняття цієї постанови визначить критерії оцінки ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності, яка підлягає державному контролю та нагляду у 
сільськогосподарському насінництві та періодичність проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю). 

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 25.11.2008 Повідомлення до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних 
підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом 
коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють 
імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00” та 
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 
оголошує про його публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
доповнення переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову 
торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00” розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  України: 
www.minagro.kiev.ua 

Зазначений проект постанови підготовлено з метою виконання вимог  частини другої 
статті 14 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового,  алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. 

Запропонований проект постанови спрямований  на підтримку вітчизняного 
товаровиробника, збільшення виробництва коньяку, насичення споживчого ринку цим  якісним 
товаром  та збільшення  надходження податків  до бюджету. Мета проекту постанови 
досягається шляхом внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 4 
листопада 2003 р. № 1726 “Про затвердження переліку спеціалізованих коньячних підприємств, 
які здійснюють імпорт та оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 
20 89 00”. 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  4  листопада 2003 р.  № 1726 
затверджено Перелік спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову 
торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00. 

У зв’язку з тим, що підприємство ТОВ “Сімферопольський вино-коньячний завод” 
(ліцензія від 31 жовтня 2007 року №363) організувало повний цикл виробництва коньяку на 
власних потужностях, виникла необхідність  внесення доповнення  до діючого переліку.  
Включення до Переліку підприємства дає можливість виробити  додатково ТОВ 
“Сімферопольський вино-коньячний завод” - 430,0 тис. дал коньяку  і збільшити надходження 
до  державного бюджету за рахунок податку на прибуток,  ПДВ  та акцизного збору  на 28,77 
млн. гривень.  

Прогнозується зростання надходжень до державного бюджету майже   28,77 млн. 
гривень, оскільки вони залежать від обсягів виробництва коньяків. 

 Дія акта поширюватиметься на одне спеціалізоване коньячне   підприємство,   якому в 
установленому порядку буде дозволено здійснювати імпорт та оптову торгівлю спиртом 
коньячним за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00. 

Прийняття даної постанови сприятиме збільшенню обсягу виробництва коньяку, 
відповідно зміцненню економіки підприємства, забезпеченню  населення додатковими  
робочими місцями,  зростанню відрахувань у фонди соціального страхування.  

 Збільшення обсягу виробництва коньяку зміцнить економіку цих підприємств, 
забезпечить населення додатковими робочими місцями, зумовить зростання відрахувань в 
фонди соціального страхування.  

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 21.11.2008 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку об‘єктів 
державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік". 
 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про доповнення переліку 

об‘єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік" розроблений 
Міністерством аграрної політики України з метою запобігання несприятливій ціновій ситуації 
на внутрішньому ринку, яка проявляється в значному перевищені пропозиції насіння 
соняшнику над попитом на нього та різкому знижені закупівельних цін до рівня, що нижче 
собівартості його виробництва. 

Проект постанови розміщено на WEB-сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Основна ціль проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення 
переліку об‘єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік” є надання 
можливості Аграрному фонду здійснювати закупівлі насіння соняшнику до державного 
продовольчого резерву. Зокрема, у листопаді-грудні передбачається закупити 166 тис. тонн 
насіння соняшнику. Це дозволить виробити 70 тис. тонн соняшникової олії. 

Проект постанови підготовлено на виконання доручення Прем‘єр-міністра 
України Тимошенко Ю.В.Відповідно до статті 3 Закону України “Про державну підтримку 
сільського господарства України” формування державного продовольчого резерву 
здійснюється у 2008 році в обсягах 14 % від річного внутрішнього споживання. Кабінет 
Міністрів України має право запроваджувати державне цінове регулювання усіх або деяких 
об‘єктів державного цінового регулювання та періодів такого регулювання на маркетинговий 
рік. 

Постановою передбачено внесення до переліку об’єктів державного цінового 
регулювання насіння соняшнику тільки неподрібненого.  

Такий крок зумовлено несприятливою ціновою ситуацією на внутрішньому 
ринку зерна, яке проявляється в значному перевищені пропозиції насіння соняшнику над 
попитом на нього та різкому знижені закупівельних цін до рівня, що нижче собівартості його 
виробництва. 

http://www.minagro.gov.ua
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Дана ситуація може призвести з одного боку до втрати доходів 
сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються вирощуванням цієї культури, а з 
другого - до значного скорочення посівних площ у 2009/10 маркетинговому році та зменшення 
обсягів виробництва цієї культури. 

З метою запобігання негативних наслідків Аграрним фондом у разі прийняття 
цієї постанови буде закуплено до державного продовольчого резерву 166 тис. тонн насіння 
соняшник. Це дозволить виробити 70 тис. тонн соняшникової олії, що становить 14% від обсягу 
її споживання  

Виходячи із особливостей поточного року коли, пропозиція значно перевищує 
попит на нього та з метою гарантування продовольчої безпеки держави, виникла об’єктивна 
необхідність вжиття заходів щодо стабілізації ринку соняшнику. 

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є розширення 
об’єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий період насінням 
соняшнику неподрібненого з метою підтримки сільськогосподарського товаровиробника через 
закупівлі насіння соняшнику тільки неподрібнене до державного продовольчого резерву. 

Прийняття проекту постанови сприятиме ціновій стабілізації на 
організованому аграрному ринку щодо окремих об’єктів державного цінового регулювання та 
надання підтримки сільськогосподарським товаровиробникам. 

. http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 18.11.2008 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України  „Про затвердження Технічного 
регламенту „Концентрати харчові. Продукція та виробництво”  
 Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту „Концентрати харчові. Продукція та виробництво” розроблено на виконання 
Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”  та 
відповідно до наказу Мінагрополітики України  „Про затвердження  тематичного плану 
наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 
2008 рік” від 13.05.2008 р. №294.  

Метою даного Технічного регламенту є встановлення обов’язкових вимог в 
галузі безпеки харчоконцентратної продукції, процесів її виробництва, зберігання, 
транспортування, реалізації, утилізації, знищення, правил і форм оцінки відповідності, правил 
ідентифікації, вимог до пакування та маркування продукції, з метою забезпечення захисту 
життя, здоров’я громадян, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля, запобігання 
недобросовісній практиці, а також підтвердження відповідності на основі законодавства 
України.  

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного 
регулювання ринку харчоконцентратної продукції, що виробляється та імпортується, захисту 
від надходження неякісної харчоконцентратної продукції та усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції та подальшому розвитку міжнародної торгівлі.  

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 
регламенту „Концентрати харчові. Продукція та виробництво” розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua  

Необхідність затвердження Технічного регламенту „Концентрати харчові. 
Продукція та виробництво”  (далі - Технічний регламент) викликана потребою у сприянні 
розвитку національної економіки шляхом удосконалення системи технічного регулювання в 
галузі, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції, захисті внутрішнього ринку 
від надходження небезпечної продукції та забезпеченні успішного функціонування України у 
СОТ.    

Метою затвердження Технічного регламенту є встановлення обов’язкових 
вимог в галузі безпеки харчоконцентратної продукції, процесів її виробництва, зберігання, 
транспортування, реалізації, утилізації, знищення, правил і форм оцінки відповідності, правил 
ідентифікації, вимог до пакування та маркування продукції, що забезпечує захист життя, 
здоров’я громадян, тварин, рослин, національної безпеки, охорону довкілля, запобігання 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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недобросовісній практиці, а також підтвердження відповідності на основі законодавства 
України.  

 
 Положеннями даного Технічного регламенту встановлюються обов’язкові 

вимоги до: безпеки сировини, харчоконцентратної продукції, процесів її виробництва, 
зберігання, транспортування, реалізації, утилізації, знищення, пакування та маркування; 
охорони навколишнього середовища; правил і форм оцінки відповідності; правил ідентифікації.  

Затвердження Технічного регламенту забезпечить:  
- адаптацію вимог до безпечності та якості харчоконцентратної продукції, 

чинних в Україні, до міжнародних та європейських;  
-  створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, 

добросовісної конкуренції;  
-  поліпшення захисту життя, здоров'я людей, прав споживачів, навколишнього 

середовища; 
-  усунення технічних бар'єрів у торгівлі, спрощення торговельних відносин 

під час експортно-імпортних операцій.  
Основним показником результативності є встановлення чітких правил обігу 

харчоконцентратної продукції в Україні, що призведе до підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, захисту внутрішнього ринку від надходження небезпечної продукції, 
покращення стандартів життя населення України.  

. http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 18.11.2008 Повідомлення про оприлюднення  проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту 
„Кондитерська продукція та її виробництво”  

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 
регламенту „Кондитерська продукція та її виробництво” розроблено на виконання Закону 
України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”  та 
відповідно до „Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції на 2005 рік”, затвердженого наказом Мінагрополітики від 
17.06.05 № 272.  

Метою даного Технічного регламенту є встановлення обов’язкових вимог в галузі 
безпеки кондитерської продукції, процесів її виробництва, зберігання, транспортування, 
реалізації, утилізації, знищення, правил і форм оцінки відповідності, правил ідентифікації, 
вимог до пакування та маркування продукції, з метою забезпечення захисту життя, здоров’я 
громадян, тварин, рослин, національної безпеки, охорони довкілля, запобігання 
недобросовісній практиці, а також підтвердження відповідності на основі законодавства 
України. Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання 
ринку кондитерської продукції, що виробляється та імпортується, захисту від надходження 
неякісної кондитерської продукції та усунення технічних бар’єрів у торгівлі, що, в свою чергу, 
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та подальшому 
розвитку міжнародної торгівлі.  

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 
регламенту „Кондитерська продукція та її виробництво” розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua  

Положеннями даного Технічного регламенту встановлюються обов’язкові вимоги до: 
безпеки сировини, кондитерської продукції, процесів її виробництва, зберігання, 
транспортування, реалізації, утилізації, знищення, пакування та маркування; охорони 
навколишнього середовища; правил і форм оцінки відповідності; правил ідентифікації.  

Затвердження Технічного регламенту передбачає затвердження плану заходів з його 
впровадження, що складається з трьох етапів, а саме: підготовчий етап, добровільне 
застосування Технічного регламенту та обов’язкове його застосування, що спростить шлях 
переходу до нових вимог.  

http://www.minagro.gov.ua
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Впровадження Технічного регламенту не потребує фінансування з Державного 
бюджету України та передбачає позитивний соціально-економічний ефект.  

 
 Затвердження Технічного регламенту забезпечить:  
- адаптацію вимог до безпечності та якості кондитерської продукції, чинних в Україні, 

до міжнародних та європейських;  
-  створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва, добросовісної 

конкуренції;  
-  поліпшення захисту життя, здоров'я людей, прав споживачів, навколишнього 

середовища;  
-  усунення технічних бар'єрів у торгівлі, спрощення торговельних відносин під час 

експортно-імпортних операцій.  
   Основним показником результативності є встановлення чітких правил обігу 

кондитерської продукції в Україні, що призведе до підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, захисту внутрішнього ринку від надходження небезпечної продукції, 
покращення стандартів життя населення України.  

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 14.11.2008  Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв 
розподілу суб'єктів  господарювання за ступенем ризику їх господарської 
діяльності в сфері захисту рослин та періодичності здійснення  заходів 
державного нагляду (контролю)” 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України „Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів  господарювання за 
ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері захисту рослин та періодичності 
здійснення  заходів державного нагляду (контролю)” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України 13 листопада 2008 року оголошує 
про його публікацію. 

Проект постанови розроблений на виконання Закону України „Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Прийняття постанови 
дасть можливість удосконалити форми і методи контролю учасників ринку пестицидів, 
забезпечить ефективний державний нагляд за їх діяльністю. Повний пакет документів до 
проекту постанови Кабінету Міністрів України розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб–сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 

Мета та шляхи досягнення - приведення нормативно-правових актів у 
відповідність до чинного законодавства, що забезпечить більш ефективний контроль за 
учасниками ринку пестицидів.  

Прийняття постанови дасть можливість удосконалити форми і методи 
контролю учасників ринку пестицидів, забезпечить ефективний державний нагляд за їх 
діяльністю. 

  Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв 
розподілу суб'єктів  господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері 
захисту рослин та періодичності здійснення  заходів державного нагляду (контролю)” 
розроблено з метою організації здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 
вимог законодавства про захист рослин. 

Обмеження строку чинності акта немає, а можливе лише у разі виникнення 
об`єктивних причин для зміни, а саме: зміни до Кодексів, Законів, Положення про центральний 
орган виконавчої влади з питань аграрної політики. 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 
- розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів фактично не 

змінюватиметься; 
- кількість суб’єктів господарювання необмежено; 

http://www.minagro.gov.ua
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- інформування суб’єктів господарювання щодо прийняття акта та внесення 
відповідних змін в нормативно-правові акти; 

- розмір коштів і час, що витрачатимуться органами Мінагрополітики під час 
виконання своїх посадових обов’язків фактично не змінюватиметься. 

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 13.11.2008 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” 
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 

регламенту щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” розроблено на виконання Закону 
України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та відповідно 
до Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції на 2008 рік, затвердженого наказом Мінагрополітики від 
13.05.08 № 294. 

Метою розроблення Технічного регламенту є встановлення  єдиних 
обов’язкових вимог до м’яса та продуктів переробки м’яса, ведення технологічного процесу, 
зберігання, реалізації та утилізації м’яса та м’ясних продуктів, правил ідентифікації, вимог до 
пакування та маркування продукції, охорони довкілля, а також підтвердження відповідності на 
основі чинного законодавства України. 

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного 
регулювання ринку м’яса та м’ясної продукції, що виробляється та імпортується, захисту від 
надходження неякісного м’яса та м’ясних продуктів та усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, 
що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та 
подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України в СОТ . 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів” розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua 

Проект постанови розроблено відповідно до Тематичного плану наукових 
розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік, 
затвердженого наказом  Міністерства аграрної політики  України від 13.05. 2008 р. № 294, а 
також на підставі Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України  до законодавства Європейського Союзу"  № 1629-IV від 18.03.04 року, розділ V, 
Указу Президента України  "Про Програму заходів щодо завершення вступу України  до  
Світової організації торгівлі" № 104 від 05.02.02 року.  

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Технічного регламенту щодо  виробництва м’яса та м’ясних продуктів" забезпечить: 

- підвищення безпечності та якості м’яса та м’ясних продуктів; 
- забезпечення національної безпеки України; 
- запобігання недобросовісній діяльності виробників м’яса та м’ясних 

продуктів або осіб, що відповідають за введення продукції в обіг або імпортують її; 
- поступову ліквідацію обмежень та нетарифних бар’єрів, які перешкоджають 

міжнародній торгівлі, створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом та країнам СОТ; 
- проект Технічного регламенту має забезпечити або максимум зиску, або 

мінімум витрат для суспільства  в порівнянні з альтернативними проблемами (добровільний 
стандарт). 

 Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Технічного регламенту щодо виробництва м’яса та м’ясних продуктів" створить умови для 
адаптації законодавства України до вимог СОТ, Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової 
організації торгівлі, що є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до 
Європейського Союзу, що, в свою чергу, є одним з головних напрямків зовнішньої політики 
України. 

Впровадження Технічного регламенту "Вимоги щодо виробництва м’яса та 
м’ясних продуктів"  сприятиме: 

http://www.minagro.gov.ua
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- усуненню технічних бар’єрів у торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами; 
- підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного м’яса та м’ясних 

продуктів та запобіганню недобросовісної конкуренції; 
- спрощенню доступу м’яса та м’ясних продуктів на ринок під час взаємного 

обміну продукцією з торговими партнерами заради кінцевої мети – задоволення вимог 
споживачів, надійного захисту їх прав, життя і здоров’я, національної безпеки, охорони 
довкілля та природних ресурсів; 

- подальшому розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України до Світової 
організації торгівлі. 

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 10.11.2008 ДОВІДКА про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімально 
допустимого рівня цін на продукцію тваринництва на 2008 - 2009 роки" 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімально 

допустимого рівня цін на продукцію тваринництва на 2008 - 2009 роки" розроблено на 
виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".  

Головним завданням, яке планується розв'язати шляхом встановлення 
мінімально допустимого рівня цін на продукцію тваринництва є визначення розмірів надання 
бюджетних тваринницьких дотацій з метою стабілізації та відновлення поголів'я 
сільськогосподарських тварин і птиці, а в кінцевому результаті – нарощування обсягів 
виробництва та споживання продукції тваринного походження. 

Прийняття даної постанови дасть можливість запобігти виникненню 
збитковості виробництва продукції тваринництва, підвищити її конкурентоспроможність, 
суттєво поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників та 
сприятиме наповненню внутрішнього ринку продуктами тваринного походження, вироблених 
вітчизняними товаровиробниками. 

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом 
регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України www.minagro.gov.ua.   

Головним завданням, яке планується розв'язати шляхом встановлення 
мінімально допустимого рівня цін на продукцію тваринництва є визначення розмірів надання 
бюджетних тваринницьких дотацій з метою стабілізації та відновлення поголів'я 
сільськогосподарських тварин і птиці, а в кінцевому результаті – нарощування обсягів 
виробництва та споживання продукції тваринного походження. 

За останні 17 років у галузі тваринництва відбувся значний спад. Протягом 
1991 – 2007 років чисельність поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилась з 24,6 до 
5,5 млн. голів або в 4,5 рази, в тому числі корів – з 8,4 до 3,1 млн. голів (у 2,7 рази), свиней – з 
19,4 до 7,0 млн. голів (у 2,8 рази), овець і кіз – з 8,4 до 1,7 млн. голів (у 4,9 рази). 

Внаслідок цього реалізація на забій худоби та птиці зменшилась з 6,4 до 2,8 
млн. тонн (у 2,3 рази), виробництво молока – з 24,5 до 12,3 млн. тонн (майже в 2 рази). 

Головною метою запровадження мінімально допустимого рівня цін на 
продукцію тваринництва є встановлення обсягів бюджетної підтримки для покриття 
збитковості виробництва продукції та відновлення зацікавленості товаровиробників усіх форм 
господарювання в розвитку тваринництва. 

Тому, основною метою даної постанови є встановлення мінімально 
допустимого рівня цін на продукцію тваринництва на 2008 - 2009 роки, який буде використано 
як база для розрахунку розміру бюджетних тваринницьких дотацій, а також для розрахунку 
ціни при закупівлі продукції тваринництва безпосередньо у виробника, відповідно до пункту 
15.10 статті 15 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" 

Обов’язковими прогнозними значеннями показників результативності 
регуляторного акта є: 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов’язаних з дією акта. Зростуть надходження до бюджету за рахунок 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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податків від реалізації продукції тваринництва, продуктів переробки, відрахувань на заробітну 
плату.  

2. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта. Більше 
6,0 тисяч сільськогосподарських підприємств та більше 130 тисяч фізичних осіб.  

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 
пов’язаними з виконанням вимог акта. Суб'єкт господарювання протягом одного місяця 
отримує кошти дотації, не витрачаючи власних коштів.  

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень акта Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – 
середній, за рахунок: розміщення проекту на сайті www.minagro.gov.ua. Після прийняття акта 
його редакцію також буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства аграрної політики України.  

5. Буде збільшено поголів'я худоби на 5 - 7 відсотків, виробництво продукції 
тваринництва на 3 - 8 відсотка.  

6. Підвищиться рентабельність виробництва молока і м'яса птиці на 5 - 8 
відсотків.  

7. Рівень продуктивності худоби та птиці зросте на 5 відсотків.  
9. Визначення заходів з допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта. 
http://www.minagro.gov.ua 

 
Ø 05.11.2008  Повідомлення про оприлюднення  проекту 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 
регламенту вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів”  
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 

регламенту вимоги щодо виробництва молока та молочних продуктів” розроблено на 
виконання Закону України Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності  та відповідно до Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік, затвердженого наказом 
Мінагрополітики від 13.05.08 № 294.  

Метою розроблення Технічного регламенту є встановлення  єдиних 
обов’язкових вимог до молочної сировини  та його виробництва, ведення технологічного 
процесу, зберігання, реалізації та утилізації молока, правил ідентифікації, вимог до пакування 
та маркування продукції, охорони довкілля, а також підтвердження відповідності на основі 
чинного законодавства України.  

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного 
регулювання ринку молока, що виробляється та імпортується, захисту від надходження 
неякісного молока і молочних продуктів та усуненню технічних бар’єрів у торгівлі, що, в свою 
чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та подальшому 
розвитку міжнародної торгівлі та інтеграції України в СОТ .  

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного 
регламенту щодо виробництва молока та молочних продуктів” розміщено на веб-сайті 
Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua  

http://www.minagro.gov.ua 
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  3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 

Ø 27.11.2008 Агропроизводители считают нелогичным 
повышение Кабинетом Министров арендной платы за сельскохозяйственные 
земли в условиях финансово-экономического кризиса.  
Такое мнение высказал председатель правления ОАО "Креатив Групп" Ю. 

Давыдов, сообщает пресс-служба компании. "Решение правительства вдвое повысить 
минимальную арендную плату за сельскохозяйственные земли принято в не совсем удачное 
время", – считает он. По словам Ю. Давыдова, сложные условия, в которых оказались 
сельскохозяйственные предприятия из-за финансово-экономического кризиса, требуют от 
государства принятия шагов, направленных на поддержку агрохозяйств, а не увеличение их 
расходов. "Безусловно, повышение размера минимальной арендной платы необходимо, но не в 
период, когда товаропроизводители испытывают дефицит финансовых ресурсов. К тому же 
повысить арендную плату правительство решило без каких-либо консультаций с 
сельхозпроизводителями", – отметил он.  

При этом Ю. Давыдов подчеркнул, что это решение Кабмина коснется 
абсолютно всех сельскохозяйственных предприятий, поскольку из-за действия моратория на 
куплю-продажу сельхоззмель агрохозяйства работают исключительно на арендованных 
угодьях.  

По данным компании, в Украине насчитывается около 42 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначения, из которых почти 29 млн. га – это земельные участки (паи), 
распределенные между 6,9 млн. крестьян в результате реформирования колхозов.  

Согласно данным Государственного комитета по земельным ресурсам, сейчас в 
аренде находится более 70% земельных паев.  

Напомним, Кабинет Министров Украины Постановлением №1423 от 12 ноября 
2008 г. повысил размер минимальной арендной платы за земли сельскохозяйственного 
назначения с 2 до 3%.  

УНИАН 
 

Ø 27.11.2008 Агропромышленный холдинг "Ленд Вест 
компани" (Ровно) из-за финансового кризиса приостановил реализацию 
проектов по расширению земельного банка и строительству собственных 
элеваторов.  
"Расширение земельного банка приостановлено, более того, проводится 

некоторое сокращение земли, находящейся под контролем компании. Также временно 
приостановлены действия по строительству собственных элеваторов", - сказал директор по 
маркетингу холдинга "Ленд Вест компани" А. Гладунов.  

По его словам, в настоящее время проводится реструктуризация компании, 
сокращение административных затрат, продажа неэффективных активов, разрабатывается 
новый стратегический план развития холдинга. А. Гладунов отметил, что финансовый кризис 
существенно осложнил деятельность "Ленд Вест компании", как и большинства компаний 
агропромышленного сектора Украины.  

"Вследствие кризиса был деформирован стратегический план деятельности 
"Ленд Вест компании" на 2009-2012 гг., предполагавший рост капитализации компании в 
среднем на 30% в год и привлечение дополнительных инвестиций для увеличения земельного 
банка, расширения и повышения эффективности операционной деятельности", - сказал 
директор по маркетингу.  

Кроме того, добавил он, финансовый кризис не позволил холдингу привлечь 
кредит банка Merrill Lynch & Co на $55 млн. из-за его банкротства, а также осуществить 
частное размещение акций на сумму около $200 млн.  

В качестве положительного фактора А. Гладунов назвал достаточную 
устойчивость курса акций компании на Франкфуртской фондовой бирже, падение которого 
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составило всего лишь 30%, что существенно меньше падения индекса на ПФТС, большинства 
других биржевых индексов и курсов акций крупнейших сельхозпроизводителей Украины.  

 
"Таким образом, размер капитализации компании остался на уровне начала 

2008 г., что создает определенные предпосылки для дальнейшей работы по привлечению 
инвестиций после преодоления последствий глобального кризиса", - подчеркнул он.  

Справка: агропромышленный холдинг "Ленд Вест компани" объединяет около 
50 агрохозяйств в Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой 
областях.  

Інтерфакс-Україна 
 

Ø 27.11.2008 По данным мониторинга АПК-Информ, темпы 
торговли на рынке овощей в Украине остаются крайне низкими. 
Наиболее остро данная проблема стоит перед хозяйствами, которые напрямую 

работают с сетями супермаркетов. На сегодняшний день магазины, сославшись на финансовые 
трудности, практически не заключают договоров с новыми поставщиками, кроме того, многие в 
несколько раз сократили объемы закупок овощей по уже наработанным каналам и значительно 
увеличили сроки возврата платежей.   

Производители, в свою очередь, уже значительно снизили цены на многие 
виды овощей, однако и на таких условиях продукция остается невостребованной ни у 
продавцов на свежем рынке, ни у переработчиков. К примеру, на сегодняшний день цены на 
капусту и лук в среднем на 50-70% ниже прошлогодних. При этом, по мнению экспертов 
плодоовощного направления АПК-Информ, низкие цены и проблемы в торговле обусловлены 
не столько глобальным экономическим кризисом, сколько объективными рыночными 
факторами.  "Безусловно, из-за ограниченных финансовых возможностей сети не в состоянии 
сейчас работать в том режиме, в котором они работали еще в начале осени, - говорит Татьяна 
Гетьман, главный редактор еженедельника "Агроогляд: овощи и фрукты". - Однако не следует 
забывать и о резком росте производства овощей в этом сезоне, во многом из-за этого на 
сегодняшний день предложение превалирует над спросом".  

Агроогляд: овощи и фрукты 
 

Ø 27.11.2008 Правительство Украины включило 
подсолнечное масло в перечень объектов государственного ценового 
регулирования на 2008/09 МГ  
Правительство Украины на своем заседании 26 ноября приняло 

постановление, согласно которому подсолнечное масло включено в перечень объектов 
государственного ценового регулирования на 2008/09 МГ. Об этом после заседания КМУ 
сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Юрий Мельник.   

Вместе с тем, он отметил, что уровень граничных цен на данную продукцию 
пока не установлен.  

АПК-Информ 
 

Ø 26.11.2008 Министерство аграрной политики Украины разработало уровень 
минимально допустимых цен на продукцию животноводства на 2008-2009 гг. 
Текст соответствующего проекта КМУ размещен на интернет-сайте 
Министерства.  

Документом, в частности, предлагается утвердить следующий минимально допустимый 
уровень цен на продукцию животноводства в указанный период. (без учета НДС):   

- молоко экстра и высшего сорта - 2600 грн/т;   
- молоко 1 сорта - 2500 грн/т;   
- молоко 2 сорта - 2100 грн/т;   
- крупный рогатый скот живой - 13700 грн/т;   
- свиньи живые І, ІІ и ІІІ категории (кроме свиноматок и хряков) - 12400 грн./т;   
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- домашняя птица для забоя - 9500 грн/т.   
 
Документом также предлагается установить, что минимальная принятая живая масса 

одной головы КРС для сельхозпредприятий составляет 390 кг, для физических лиц - 330 кг.   
Для одной головы свиней данные показатели составляют 95-130 кг и 95-200 кг 

соответственно.   
Указанный минимально допустимый уровень цен будет использоваться базовый для 

расчета размера бюджетных животноводческих дотаций, а также для расчета цены при закупке 
продукции животноводства непосредственно у производителя.   

В случае, если уровень цен реализации продукции животноводства перерабатывающим 
предприятиям будет превышать установленный минимально допустимый уровень цен, 
бюджетная дотация сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляться не будет.   

Как отмечается в тексте документа, по прогнозам Министерства, принятие данного 
регуляторного акта позволит по итогам 2009 г. добиться увеличения поголовья скота в Украине 
на 5-7%, производства продукции животноводства - на 3-8%. Также предполагается, что 
рентабельность производства молока и мяса птицы повысится на 5-8%.  

АПК-Информ 
 

Ø 26.11.2008 "Укрцукор" разработал пакет антикризисных 
мер для сахарной отрасли Украины  
Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" 

разработала законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины 
относительно предотвращения отрицательных последствий влияния мирового финансового 
кризиса на развитие свеклосахарного комплекса". Текст документа размещен на интернет-сайте 
ассоциации.  

Как отмечают разработчики, указанный законопроект разработан с целью 
преодоления отрицательных последствий финансового кризиса в отрасли и обеспечения 
продовольственной безопасности государства.   

Документом предусматривается, в частности, отмена процедуры ежегодного 
установления минимальных цен на сахарную свеклу, которая поставляется для производства 
сахара квоты "А".  Также ассоциация предлагает отсрочить до 1 января 2012 г. ввоз в Украину 
по тарифной квоте сахара-сырца из тростника в объеме 260 тыс. тонн по льготной ставке 
ввозной таможенной пошлины согласно взятым Украиной обязательствам при вступлении 
страны в ВТО.  Кроме того, предлагается ввести лицензирование оптовой торговли сахаром в 
Украине, привести в соответствие к нормам ВТО термин "технический регламент", в котором 
должны содержаться требования относительно безопасности пищевых продуктов и 
установленных санитарных мероприятий.   

Также "Укрцукор" предлагает применять определение номера партии 
производства только для фасованной продукции, применять обозначение наличия ГМО на 
этикетках лишь при условии, если их содержание в продукции превышает 0,1%, отменить 
обязательность нормирования топливно-энергетических ресурсов, поскольку в рыночных 
условиях данная мера не является целесообразной.  

АПК-Информ 
 

Ø 18.11.2008 Экспорт зерновых за 9 месяцев увеличился на 
240%  
За январь-сентябрь 2008 года объемы экспорта из Украины продуктов 

растительного происхождения составили $3658200,8 тыс., что на 170,8% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2007 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного 
комитета статистики Украины. Так, за указанный период было импортировано продукции на 
$1109979,3 тыс., что на 76,2% больше, чем за соответствующий период 2007 года.   

В частности, зерновых культур было экспортировано на $2564240,7 тыс.(плюс 
241,6%), импортировано $129895,1 тыс. (плюс 85,9%). Также вывезено семян и плодов 
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масличных культур на сумму $756741,0 тыс. (плюс 83,7%), ввезено – на сумму $206193,4 тыс. 
(плюс 78,1%).  

ЛIГАБiзнесIнформ 
Ø 18.11.2008 Кабмин намерен создать госрезерв 

минеральных удобрений  
Кабинет Министров создаст госрезерв минеральных удобрений. Это 

предусмотрено Меморандумом между правительством и представителями химической 
промышленности. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе 
подписания Меморандума.  

"Мы договорились о создании всех условий для покупателей продукции 
химических предприятий Украины, в особенности удобрений для аграрного сектора, 
установлении благоприятствующего режима со стороны государства относительно наполнения 
аграрного сектора финансовым ресурсом, формирование специального государственного 
резерва минеральных удобрений для того, чтобы на внутреннем рынке также можно было 
установить тот спрос, который нужен для обеспечения сбыта продукции украинских 
химических предприятий", - сказала Ю.Тимошенко, которую цитирует корреспондент 
ЛІГАБізнесІнформ.  

ЛIГАБiзнесIнформ 
 

Ø 26.11.2008 Принят "срочный план действий" по 
реформированию FAO. 
Участники 35-й специальной сессии конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) одобрили трехлетний 
"срочный план действий" по реформированию организации. На его финансирование 
потребуется $42,6 млн. Об этом сообщает Центр новостей ООН.   

Около половины этой суммы - $21,8 млн. - будет выделено уже в следующем 
году на то, чтобы обеспечить укрепление структуры управления и совершенствовать 
деятельность по достижению основных целей и задач.   

"План представляет собой надежный и реалистичный фундамент, на основе 
которого FAO сможет значительно укрепить свою роль в мире, а также эффективность и 
результативность своей деятельности на службе государств-членов", - говорится в принятой 
резолюции конференции. План вооружит FAO потенциалом для решения ключевых задач, 
связанных с сокращением масштабов голода и нищеты, разрешением продовольственного 
кризиса и проблемами сельского хозяйства.   

В период до 2011 г. часть из $42,6 млн. будет израсходована на 
совершенствование систем и программ, а также на реструктуризацию организации и изменение 
культуры работы.  Ожидается, что в рамках реформы в течение ближайших 3 лет будет 
сокращена треть из 120 постов директоров, что позволит сэкономить $17,4 млн., которые будут 
направлены на финансирование программ технического содействия.  
АПК-Информ 

 
Ø 26.11.2008 Украинская пшеница — неконкурентоспособна в 

Европе. В 2008 году в мире собран рекордный урожай пшеницы. Примерно на 
12% по выше, чем в прошлом. Это 682 миллиона тонн. Казалось бы, такое 
увеличение, как на 12%, несущественное. Но на самом деле объем мировой 
торговли пшеницей всего составляет 120 миллионов тонн. В связи с этим все 
покупатели ожидают понижения цены.  

Никто не собирается платить большие деньги. Приблизительно та же картина по 
ячменю. В этом году производство ячменя больше на 19,5 миллиона тонн по сравнению с 
прошлым. И здесь цены пошли вниз. Самый большой покупатель ячменя — Саудовская Аравия 
— отказался покупать его в этом году по такой высокой цене. Кроме того, в этом году опять 
была введена пошлина Европейского Союза на пшеницу в размере 12 евро за тонну.  В 
прошлом году пшеница стоила на уровне 300 долларов, в этом — 150 долларов за тонну. Хотя 
хлеб в два раза не подешевел. К тому же на каждом рынке есть свои определенные сложности. 
Так, например, Египет сказал недавно: украинское зерно теперь видеть не хочет из-за 
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несоответствия стандартам Египта. Наша пшеница неконкурентоспособна во Франции. У нас 
свои определенные рынки сбыта —именно туда, куда мы можем продать. Наши 
сельхозпроизводители не настолько технически вооружены для того, чтобы конкурировать с 
европейскими. Здесь государству нужно думать, как проинвестировать сельское хозяйство.  

Если Россия введет экспортные субсидии на зерно, то мы не продадим вообще ничего. 
Мы останемся абсолютно неконкурентоспособными. Сейчас настанет зима, море замерзнет, и 
весь экспорт, который осуществляется маленькими кораблями, накроется медным тазом. Кто 
пострадает? Ну, разумеется, сельхозпроизводители, которые не смогут продать по нормальной 
цене свою продукцию. 

Николай ГОРБАЧЕВ, директор компании «Нью ворлд Грейд Юкрейн».  
Дело 

Ø 26.11.2008 Зернотрейдеров душат тарифами  
Цены на мировых рынках с 1 января 2008 года упали практически в два раза, а 

по некоторым позициям и больше. Получается, что, с одной стороны, цены на зерновые 
культуры падают, а стоимость услуг для АПК внутри страны выросла в два раза.   

К примеру, на 1 января 2008 года железнодорожные тарифы для перевозки на 
один вагон составляли 4121 гривню, а на конец октября 2008 года — 7437 гривен.  

Мы обращаем внимание правительства на то, что Украине нужно немедленно 
строить элеваторы. Я считаю, что в условиях финансового кризиса большую часть работы 
должно взять на себя правительство Украины, и за счет средств государственного бюджета 
производители зерна совместно с государством должны начать строительство элеваторов.  

Владимир КЛИМЕНКО, президент Украинской зерновой ассоциации.   
Дело 

 
Ø 26.11.2008 Украина должна создать биоэнергетическую 

инфраструктуру для развития рынка биотоплива.  
По нашим расчетам, рассказал ректор Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины (бывшего Национального аграрного университета), академик 
НАНУ и УААН Д. Мельничук, делать биодизельное топливо из рапсового масла невыгодно, 
пока цена на нефть не перешла рубеж $50-60/баррель. Но когда цена, как это было недавно, 
поднимается почти до $150, биодизель становится в два и более раз дешевле солярки из нефти. 
В этом случае нефть нам не нужна, ведь мы можем необходимое количество такой "нефти" 
растить на наших полях. Так же обстоит дело и со спиртом - до определенной поры невыгодно 
переводить сахар в спирт, а потом использовать его вместо бензина, но как только поднимается 
цена на бензин, это становится рентабельно.  

Экономические соображения подвигли исследователей всерьез взяться за разработку 
данной темы. Ученые университета, вместе с рядом машиностроительных заводов Украины, 
сконструировали и построили в учебном хозяйстве университета небольшой 
экспериментальный заводик для изготовления биодизеля. Такой завод в несколько раз дешевле 
импортных и не уступает им по производительности. Его можно построить в каждом районе 
или крупном хозяйстве. Мощность - несколько тонн рапса (семечек) за смену. Выход биодизеля 
- около 33%. Сегодня себестоимость продукта на нем обходится приблизительно в 3 грн./л А на 
заправке еще недавно литр дизельного топлива стоил около 8 грн.! Кроме того, после 
получения биодизеля остается еще белковая часть - шрот - для кормления скота. Следует также 
учесть бонусы, которые полагаются при этом по Киотскому протоколу.  

Поэтому в Украине есть принципиальная возможность входить в переговоры с 
нефтяным бизнесом, и он вынужден будет считаться с новыми возможностями нашего 
государства. То же относится и к биоэтанолу, биогазу и биомассе.  

Пример тому - Бразилия. Здесь интенсивно перегоняют сахарный тростник на 
биоэтанол, а затем смешивают с бензином. Смесью этанола с бензином и биодизеля с соляркой 
в определённом соотношении можно без всяких присадок заправлять двигатель, и он при этом 
нормально работает. А если немного адаптировать двигатель, то можно вообще перейти на 
чистый биодизель. Если бы этим серьезно занялись, Украина через несколько лет смогла бы 
значительно проще решить задачу энергетической безопасности и независимости.  
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Для этого нужно заранее выработать определенную политику и затем создать 
биоэнергетическую инфраструктуру: построить новые заводы, модернизировать станции 
бензозаправки и так далее. Тогда мировой нефтяной кризис для Украины не будет таким 
опасным. Только этим нужно заняться системно и на государственном уровне, утверждают 
ученые.  

Следует учесть и то, что нужно максимально при этом уменьшать последствия 
неминуемой конкуренции между нефтяным и биотехнологическим бизнесом - лучше всего 
путем объединения усилий и капитала их обоих.  

Конечно, у такого подхода есть и оборотная сторона - часть земель при этом выпадает из 
продовольственной корзины. Себя мы обеспечим, но на экспорт продовольственную продукцию 
не сможем вывозить в большом количестве. Предвидя это, за рубежом отдельные официальные 
лица даже считают, что Украине следовало бы рекомендовать не сеять энергетические культуры 
в таком большом количестве. Высокие официальные лица даже считают, что Украине следует 
запретить сеять энергетические культуры. Мол, она должна заниматься продовольствием. С 
этим можно было бы в какой-то степени согласиться, при определенных условиях. Возможно, 
нужен будет четкий договор, который обеспечивал бы нам поставку нефти не дороже 
$60/баррель при любых ценах на международном рынке. Тогда украинские аграрии смогли бы 
заняться выращиванием хлеба и других пищевых продуктов, а наша страна стала бы житницей 
мира.  

Если же такого договора создать не удастся тогда мы вынуждены будем взяться совсем 
по-новому за разработку программы изготовления своего биодизеля, биоэтанола, биомассы и 
биогаза. Никто идти по этому пути нам не помешает - этого требует экономика и наша 
безопасность.  
Зеркало недели 
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4. ПОДІЇ ІРАР 
У листопаді 2008 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків     
підготували ряд статей , зокрема такі: 

Ø стаття у газеті «Київська правда» під назвою «Всі вигоди очікуються згодом»; 
Ø стаття  - огляд першочергових заходів щодо запобігання негативним наслідкам 

фінансової кризи (передано до друку  до журналу «Farmer»); 
надали наступні інтерв’ю та консультаціїї: 

Ø інтерв’ю газеті «День» під назвою  «Рівна серед рівних?» шодо правил за 
якими український агросектор може грати у СОТ; 

Ø консультації для ЗМІ щодо оптових ринків сільськогосподарської продукції; 
Ø консультації для  Спілки аграрних журналістів України  з питань подій в АПК; 
Ø консультації з питань РОЗШИРЕНОЇ УГОДИ З ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНА-ЄС для Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 
відносин; 

Ø консультації для Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 
відносин з проблем органічного сільського господарства в Україні; 

  
брали участь у наступних заходах:  

Ø програма «Аграрний погляд» телекомпанії «Ера» (УТ-1), присвячена проблемам 
дорадництва (28 листопада 2008 року); 

Ø круглий  стіл „Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: перспективи для АПК 
України” , який було організовано ВГО «Українська аграрна конфедерація»  

      3 листопаа 2008 року; 
Ø міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети національного 

економічного розвитку в умовах глобалізаційних викликів», що відбулася  
      20 листопада 2008 року. Було зроблено  доповідь на тему: «Агропродовольчий  
       ринок України в умовах СОТ»; 
Ø круглий стіл «Стан безпеки підприємств малого і середнього бізнесу в умовах 

світової фінансової кризи», який було організовано 24 листопада 2008 року 
Європейським університетом, Національним інститутом стратегічних досліджень 
при Президентові України та Фундацією міжнародних досліджень; 

Ø засідання Ради Директорів Національної асоціації виробників дитячого 
харчування, соків та молочних консервів, що відбулося 27 листопада 2008 
року.Було зроблено доповідь щодо питань впливу світової фінансової кризи на 
розвиток молочної галузі та продуктів дитячого харчування в Україні; 

Ø конференція Всеукраїнської громадської організації  "Спілка сілських жінок 
України", присвячена Всесвітньому дню сільської жінки та Дню працівників 
сільського господарства, що відбулася 13 листопада 2008 року в Києві; 

Ø конференція "СОТ в умовах міжнародної фінансової кризи:вплив на АПК 
України", яку було організовано  компанією Eurobusiness Advisory (Лондон, 
Великобританія) та  ВГО «Українська аграрна конфедерація» 27 – 28 листопада 
2008 року; 

Ø спільне засідання колегій Мінагрополітики та Державного комітету України із 
земельних ресурсів у Міністерстві аграрної політики України, що відбулося  27 
листопада 2008 року;  
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та у розробці наступних документів: 

Ø коментар до законопроекту «Про міжгалузеві економічні відносини в економіці 
України» для доповіді   «Перспективи розвитку АПК в умовах СОТ та формування 
зони вільної торгівлі з ЄС»; 

Ø підготовка проекту Державної програми розвитку тваринництва на період до 2015 
року, підготовлено проект фінансового обгрунтування; 

Ø аналітична довідка «Проблеми реєстрації прав на нерухоме майно в Україні»; 
Ø спільно з Міністерством аграрної політики України розробка наступних 

документів: 
- концепція Державної цільової програми створення оптових ринків 

сільськогосподарської продукції; 
- проект Постанови КМУ «Про Порядок використання у 2009 році коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 
сільськогосподарської дорадчої служби»; 

- концепція Державної цільової підпрограми розвитку сільськогосподарської 
дорадчої діяльності на 2010-2015 роки; 

Ø аналіз проекту закону України «Про внесення змін до Закону України “Про зерно та 
ринок зерна в Україні”» (№3352); 

Ø пропозиції для Міністерства економіки стосовно можливих інфраструктурних 
проектів ГУАМ, фінансування яких можна запропонувати міжнародним 
організаціям та пропозиції щодо можливих питань для розгляду на засіданнях 
Робочої групи; 

Ø експертиза першої редакції проектів стандартів та пояснювальних записок дев`яти 
проектів стандартів  організації та управління (СОУ), підготовлених Інститутом 
аграрної економіки УААН. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 
 

Розпорядженням від 19 листопада 2008 р. N 1447-р Кабінет Міністрів України схвалив 
Концепцію Державної цільової програми створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції. 

Заступник директора ІРАР  КОРІНЕЦЬ Р.Я. пропонує вашій увазі коментар 
вищезгаданої концепції:  

 
Уряд зробив ще один важливий крок в напрямку формування інфраструктури аграрних 

ринків: розпорядженням від 19 листопада 2008 р. N 1447-р Кабінет Міністрів України схвалив 
Концепцію  Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської 
продукції та доручив Мінагрополітики разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим,  обласними,  Київською та  Севастопольською  
міськими  держадміністраціями,   Українською  академією  аграрних  наук  розробити та подати 
у тримісячний строк  Кабінетові Міністрів України проект  Державної  цільової  програми  
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

Сумніваюся, що сподвигнеться на таку програму УААН, а от органам влади діватися 
нікуди, особливо Міністерству аграрної політики України, до заслуг якого слід віднести 
кількарічне просування цієї ідеї, - треба буде проект Програми представити. І ость тут 
почнуться «міжміністерські танці.»... 

Необхідність прийняття такої програми закладена у багатьох владних документах: План 
заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 
році, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 
383-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 671-р “Про 
затвердження плану заходів щодо забезпечення проведення комплексу осінньо-польових 
робіт”, Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, Указ 
Президента України від 28.12.2005 р. № 1867/2005 “Про рішення Ради Національної безпеки і 
оборони України від 9 грудня 2005 року “Про стан агропромислового комплексу та заходи 
щодо забезпечення продовольчої безпеки України”, Закон України “Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року”....  

Але криза, скажуть чиновники. Криза... І ніде взяти оті 4 млрд. гривень для виконання 
Програми. 

Концепцією передбачається створення в рамках програми 25  оптових ринків:  дев'ять - 
у 2009 році,  16 - у  2011 році.. Це означає, що кожна область матиме оптовий ринок: де свіжих 
овочів і фруктів, де живої худоби. 

Але знову але... 
Програма буде прийнята щонайшвидше навесні наступного року.  
Бюджету 2009 року ще нема. Та й виникають сумніви щодо можливості закласти у 

цьому бюджеті кошти на реалізацію програми. 
Зараз обласні державні адміністрації, відчуваючи смак бюджетних коштів, мали б 

«завалити» Мінагрополітики пропозиціями щодо створення у «їх» області таких ринків, а 
також пропозиціями щодо дольової участі місцевої влади. Наскільки відомо, у міністерстві 
навалу пропозицій не спостерігається.  

Чи не найголовнішою перешкодою на шляху створення таких ринків э земельні ділянки. 
Точніше, їх відсутність. Тільки у Хустському районі Закарпатській області прийнято рішення 
про виділення земельної ділянки. Були потуги у Дніпропетровській області. Здається, що все... 
Процес виділення земельних ділянок досить довгий. Навіть якщо починати вже зараз, то до 
кінця наступного року можна його і завершити. А можна і не завершити.  

А як тоді створити у 2009 році без грошей та землі 9 ринків у 2995 році. 
З іншого боку – можна. Можна, якщо влада захоче, по-справжньому захоче. 
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Наприклад, якщо захоче Міністерство економіки України.  Ще відносно недавно один із 
заступників Міністра економіки пропонував продавати свіжі овочі і фрукти на товарних 
біржах, зокрема через Аграрну біржу. Тому, на думку цього посадовця, такі ринки не потрібні. 

Інший заступник із цього міністерства наполягав, що такі ринки здійснюють 
підприємницьку діяльність в інтересах територіальних громад, тому держава не повинна їх 
підтримувати.  Невже ці чиновники від економіки не знають світового досвіду. Хоча б 
французького, де такі ринки практично створені за рахунок держави та називають їх 
«суспільним благом»? Чи польського? Чи іспанського, південнокорейського? Є у кого вчитися. 
Треба захотіти. 

Та й український досвід всього за 600 кілометрів від Києва: варто з’їздити на ринок 
«Шувар» у Львові, щоб не пропонувати продавати свіжі овочі та фрукти через Аграрну біржу.  

Чи на ринок живої худоби «Чародій» у Жашків Черкаської області. Це ще ближче від 
Києва. І поспілкуватися з його директором, продавцями і покупцями. Вияснити, чи потрібні їм 
такі ринки та чому так важко їх створювати та забезпечити діяльність. Вияснити, що заважає 
розвитку українського тваринництва. Вияснити, хоча б, як так сталося, що за 8 місяців 2008 
року імпорт свинини зріс у 3.8 рази, а обсяги імпорту у натуральному вимірі зрівнялися з 
обсягами виробництва свинини в країні.  

Мінекономіки пропонував вирішувати питання створення оптових ринків 
сільськогосподарської продукції в межах Державної цільової програми розвитку українського 
села на період до 2015 року. А як це зробити – не пропонував, бо знає, що це неможливо.  

Загалом, така позиція міністерства, яке мало пропонувати стратегічні кроки для 
розвитку економіки, займає роль спостерігача-статиста, роль містера «НІ», є дивною, 
незрозуміло і навіть шкідливою Особливо в умовах кризи. Тому на швидку розробку та 
прийняття програми сподіватися важко.  

Сподіватися можна хіба що на залізну волю прем’єр-міністра та на активну позицію 
Мінагрополітики, позиція якого базується на тому, що створення мережі оптових ринків 
спрямоване на вирішення загальнодержавних проблем, зокрема, створення сприятливих умов 
для формування і розвитку аграрного ринку, прозорих ринкових механізмів реалізації 
сільськогосподарської продукції та формування цін на основі попиту і пропозиції, виведення з 
тіні та легалізації товаропотоків такої продукції, розширення послуг та підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності галузі сільського господарства.  

Можливо, допоможе Міністерство у вирішенні цієї проблеми криза: продавати 
українським товаровиробникам власну продукцію стає все важче і важче, а імпортної більшає. 

І, все-таки, важливий крок влади назустріч українському товаровиробнику зроблено. 
Але має бути наступний. Інакше цей нічого буде невартий. Сподіваємося на краще... 
 
 
  
 
 

 


