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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 15.04.2011 № 473/2011
Про звільнення В.Сідляренко з посади заступника Голови Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України
Звільнити СІДЛЯРЕНКО Вікторію Вадимівну з посади заступника Голови
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
www.president.gov.uа
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 15.04.2011 № 474/2011
Про звільнення В.Ладики з посади заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України
Звільнити ЛАДИКУ Володимира Івановича з посади заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України.
www.president.gov.uа
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 13.04.2011 № 464/2011
Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу
України
1. Затвердити Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у
відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
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1. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України (Держветфітослужба
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України (далі – Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності
харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти
рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві.
2. Держветфітослужба України у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі –
Міністерство), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента
України та Міністра, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Держветфітослужби України є:
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реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах
карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду
(контролю) за племінною справою у тваринництві;
проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за
здоров’ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів
тваринного походження, кормів та інших товарів, охорони території України від
занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку
Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), з територій інших держав або карантинних
зон;
аналіз причин і умов виникнення та поширення хвороб тварин, організація
заходів з локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і
людей, підготовка пропозицій щодо профілактики та боротьби з такими хворобами;
проведення моніторингу поширення та визначення біологічної характеристики
збудників особливо небезпечних хвороб тварин, включених до списку МЕБ, з метою
вжиття заходів, пов’язаних з епізоотичною та епідеміологічною діагностикою спалаху
заразних хвороб;
спрямування
та
координація
діяльності
територіальних
органів
Держветфітослужби України із забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного
благополуччя, захисту життя і здоров’я людей та тварин від ризику, пов’язаного з
хворобами тварин, включаючи зоонози, додержання порядку здійснення державного
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного контролю та нагляду;
розроблення, затвердження та здійснення в межах своїх повноважень
санітарних, ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів;
здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за
тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження,
репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,
ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та
кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та
супутніми об’єктами, а також потужностями (об’єктами), що використовуються для їх
виробництва, переробки, зберігання та обігу;
здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні України та транспорті за тваринами, харчовими продуктами,
неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом,
біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами,
субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної
медицини, призначеними для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають
лікувальної і профілактичної дії, супутніми об’єктами;
охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;
виявлення, локалізація і ліквідація регульованих шкідливих організмів;
запобігання проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від
таких регульованих шкідливих організмів на території України;
здійснення державного контролю за дотриманням карантинного режиму і
проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні,
ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів
регулювання;
реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом та обігом об’єктів регулювання;
здійснення державного контролю за дотриманням регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам
сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України,
вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
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здійснення державного контролю за додержанням регламентів зберігання,
транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;
здійснення державного контролю за проведенням підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом
рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та
переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих
організмів, додержанням технологій та регламентів застосування і торгівлі засобами
захисту рослин;
здійснення державного фітосанітарного контролю за охороною, захистом,
використанням та відтворенням лісів, у тому числі в межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду незалежно від їх підпорядкування, полезахисних та інших
захисних лісових смуг і лісів у межах населених пунктів;
проведення екологічного та економічного обгрунтування доцільності захисту
рослин від шкідливих організмів;
сприяння:
- упровадженню системи ідентифікації тварин;
- виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, в
тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та
забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах,
та інших загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин, охорони
прав на сорти рослин, племінної справи у тваринництві;
участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики,
впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з
питань ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти
рослин, племінної справи у тваринництві.
4. Держветфітослужба України відповідно до покладених на неї завдань:
розробляє та вносить пропозиції щодо формування державної політики у галузі
ветеринарної медицини, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти
рослин, нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві;
розробляє, затверджує та здійснює в межах своїх повноважень ветеринарносанітарні заходи, заходи з метою охорони території України від занесення особливо
небезпечних збудників хвороб, включених до списку МЕБ, з територій інших держав
або карантинних зон;
аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб, недугів тварин і
розробляє рекомендації щодо їх ліквідації та профілактики;
забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення
карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших
ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності –
у зоні спостереження;
повідомляє МЕБ про встановлення, очікуваний період дії та дату скасування
карантину тварин за особливо небезпечними хворобами, включеними до списку МЕБ;
визначає ветеринарно-санітарний статус України та відповідних зон у межах її
території, ветеринарно-санітарний стан потужностей (об’єктів), що використовуються
для виробництва товарів;
організовує роботу з проведення аналізу ризику та здійснює управління ризиком
хвороб тварин; установлює на підставі результатів аналізу ризику періодичність
державного нагляду для потужностей (об’єктів), що використовуються для
виробництва харчових продуктів;
розробляє порядок проведення моніторингу здоров’я племінної худоби;
вживає дієвих заходів для виконання загальнодержавної програми проведення
моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин
у живих тваринах, харчових продуктах і кормах;
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уповноважує акредитовані лабораторії на проведення досліджень (випробувань)
параметрів безпечності та якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і на проведення
лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тварин, а також проведення
моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із
використанням генно-модифікованих організмів (ГМО), за критерієм наявності в них
зареєстрованих ГМО-джерел;
визначає перелік референс-лабораторій, уповноважених на проведення
арбітражного дослідження харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і на проведення
лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тварин;
організовує роботу з проведення лабораторно-діагностичних (бактеріологічних,
вірусологічних,
хіміко-токсикологічних,
патолого-анатомічних,
гістологічних,
паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб
тварин та оцінки безпечності харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження, репродуктивного матеріалу, кормових добавок, преміксів та кормів,
біологічних продуктів і води для тварин;
встановлює перелік методик вимірювань та методів випробувань товарів;
здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов
при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) харчової продукції, бере
участь у розробленні обов’язкових параметрів безпечності та якості харчових
продуктів;
розробляє максимально допустимі рівні залишкової кількості ветеринарних
препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах і біологічному
матеріалі, рівні включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні;
організовує роботу зі здійснення стандартного прикордонного ветеринарносанітарного контролю та/або розширеного ветеринарно-санітарного контролю за
тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження,
репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,
ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та
кормами, засобами ветеринарної медицини, призначеними для вирощування тварин та
догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об’єктами;
здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням тварин,
харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування
тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми
об’єктами; потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва,
переробки, зберігання та обігу;
організовує роботу зі здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду
за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного
походження;
організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та
дератизації на потужностях (об’єктах), що використовуються для виробництва,
переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу,
ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також
засобів, що використовуються для їх транспортування;
видає відповідно до закону експлуатаційні дозволи та забезпечує ведення їх
реєстру;
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здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за тваринами,
харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження,
репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими
добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним
матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також
потужностями (об’єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки,
зберігання та обігу;
здійснює державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на
м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах,
видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об’єктів), які займаються
виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на
підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;
здійснює державний контроль за відповідністю виготовленого продукту
декларації виробника;
здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за проведенням
ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об’єктах), які використовуються
для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також
на агропродовольчих ринках;
організовує здійснення розширеного контролю на основі результатів
професійної оцінки, що проводиться державним інспектором ветеринарної медицини,
або в рамках програми вибіркового контролю харчових продуктів з метою перевірки
дотримання заявлених виробником показників поживності харчового продукту,
мінімальних специфікацій якості харчових продуктів, параметрів безпечності харчових
продуктів, а також умов використання харчових продуктів;
оцінює ефективність ветеринарної адміністрації інших держав;
перевіряє дотримання вимог, установлених щодо потужностей (об’єктів),
виробничих процесів і умов зберігання та інших вимог у державах, з яких
імпортуються тварини, харчові продукти, неїстівні продукти тваринного походження,
репродуктивний матеріал, біологічні продукти, патологічний матеріал, ветеринарні
препарати, субстанції, кормові добавки, премікси та корми;
здійснює державний контроль та державний нагляд за безпечністю тварин,
харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та
імпорту, а також видачу міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для
держав СНД – ветеринарних свідоцтв);
установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів,
інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть
переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби,
що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі
підтвердження факту спалаху таких хвороб;
видає дозволи на ввезення на територію України харчових продуктів, тварин,
продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміксів та кормів, веде облік виданих дозволів;
видає у випадках, установлених законом, дозволи для ввезення
незареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів;
підтверджує можливість відкриття мисливського сезону на певній території
після проведення обов’язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь
державними органами ветеринарної медицини;
здійснює
державний
контроль
за
розведенням
та
утриманням
сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;
видає дозволи відповідно до закону на проведення заходів із залученням тварин;
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координує діяльність підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів Міністерством внутрішніх справ України під час надання
практичної допомоги в організації і здійсненні контролю та нагляду за виконанням
ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації
карантинних хвороб тварин;
погоджує технічні умови виробництва, технічні регламенти, стандарти, проекти
потужностей (об’єктів), харчових продуктів, а також системи забезпечення безпеки
виробництва харчових продуктів;
проводить сертифікацію ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів
ветеринарної медицини на відповідність вимогам щодо належної виробничої практики,
практики дистрибуції та лабораторної практики; перевірку ефективності, безпечності та
якості ветеринарних препаратів і субстанцій у процесі їх реєстрації, виробництва, обігу
та/або використання (застосування), а також атестацію суб’єктів господарювання, які
здійснюють виробництво або обіг ветеринарних препаратів;
організовує роботу з проведення оцінки використання ветеринарних препаратів,
кормових добавок, преміксів та готових кормів, їх вплив на здоров’я тварин;
бере участь у розробленні технічних регламентів на ветеринарні препарати,
кормові добавки, премікси та готові корми, засоби ветеринарної медицини, засоби
догляду за тваринами, інші об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду, включаючи належну практику виробництва ветеринарних препаратів,
кормових добавок, преміксів та готових кормів;
бере участь у розробленні технічних регламентів, що встановлюють мінімальні
специфікації якості харчових продуктів;
координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх
підпорядкування;
здійснює державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок,
преміксів та готових кормів, веде їх державний реєстр;
здійснює державну реєстрацію ГМО – джерел харчових продуктів, кормів,
кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх
використанням, а також державну реєстрацію харчових продуктів;
готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та
ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та затверджує
перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;
проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів,
отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМОджерел;
забезпечує надання консультацій виробникам харчових продуктів з питань
впровадження Системи аналізу ризику та контролю у критичних точках або аналогічної
системи забезпечення безпечності та належної якості харчових продуктів, здійснює
державний нагляд за запровадженням зазначених систем;
проводить експертизу і узгодження проектів планування та будівництва
тваринницьких ферм, потужностей (об’єктів), що здійснюють забій тварин, переробних
підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь
у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води
для тварин;
проводить в установленому порядку ідентифікацію та реєстрацію тварин,
здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів;
здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог щодо
ідентифікації та реєстрації тварин;
видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено
забитих, загиблих або знищених тварин;
розробляє порядок видачі ветеринарних документів;
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видає міжнародні ветеринарні сертифікати на корми, товари відповідно до
закону;
розробляє та забезпечує виконання щорічної програми проведення вибіркового
ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;
встановлює спеціально визначений відсоток вантажів, які підлягають
розширеному ветеринарно-санітарному контролю, а також спеціально визначений
відсоток вантажів, які підлягають вибірковому фітосанітарному прикордонному
контролю;
здійснює державний фітосанітарний контроль та нагляд;
розробляє порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, інспектування та
здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання;
проводить огляд, обстеження, аналіз та інспектування рослин, продуктів
рослинного походження та інших об’єктів регулювання щодо дотримання
фітосанітарних заходів;
видає карантинні дозволи, фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати
на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження
та інші об’єкти регулювання;
розробляє методи інспектування, відбору зразків та проведення фітосанітарної
експертизи;
розробляє порядок ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних
продуктів, у тому числі за погодженням із карантинними службами інших держав,
відповідно до міжнародних договорів України;
здійснює державний фітосанітарний контроль, інспектування та фітосанітарну
експертизу рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання,
що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні
зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній
поклажі пасажирів);
здійснює організацію та державний контроль за проведенням обробки і
фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів
регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
здійснює державний контроль за дотриманням карантинного режиму і
проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні,
ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об’єктів
регулювання; надає повідомлення заінтересованим партнерам про фітосанітарні
заборони чи обмеження;
проводить систематичні обстеження на наявність шкідливих організмів земель
сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, пунктів карантину
рослин та прилеглої до них території, місць обігу рослин, продуктів рослинного
походження та інших об’єктів регулювання;
здійснює державний фітосанітарний контроль за діяльністю розсадників,
державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов’язана з обігом
рослин;
вивчає видовий склад, біологію та екологію регульованих шкідливих організмів,
розробляє прогноз їх поширення з метою запобігання занесенню та/або поширенню;
здійснює державний контроль за використанням біологічних контрольних
організмів;
вживає відповідно до законодавства термінові заходи для локалізації та
ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню;
вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та
скасування карантинного режиму;
веде базу даних та інформує громадськість та заінтересованих партнерів про
виявлення, наявність, поширення, локалізацію та за необхідності ліквідацію
регульованих шкідливих організмів;
-8-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року

проводить спеціальні дослідження разом із національними організаціями з
карантину та захисту рослин інших держав щодо оцінки відповідності (невідповідності)
об’єктів регулювання фітосанітарним правилам;
здійснює державний фітосанітарний контроль за виробництвом та обігом
рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
здійснює фітосанітарну діагностику та нагляд за розвитком, поширенням і
шкодочинністю шкідливих організмів та розробляє разом із науково-дослідними
установами прогнози розвитку і поширення шкідливих організмів;
уповноважує фітосанітарні лабораторії на проведення аналізів відповідно до
закону;
проводить науково-дослідні роботи у сфері карантину та захисту рослин;
організовує та здійснює державний контроль за своєчасним проведенням
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами
заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту
рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та
агрохімікатів), у тому числі діючих речовин;
веде баланс потреб й надходжень в Україну пестицидів і агрохімікатів;
здійснює державний контроль за вмістом залишкових кількостей пестицидів,
агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для
сільськогосподарських потреб, грунті на землях сільськогосподарського призначення, а
також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
видає сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та
сировині рослинного походження та сертифікат відповідності щодо вмісту у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
здійснює державний контроль за проведенням профілактичних та
винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів
продукції рослинного походження;
здійснює державний контроль за проведенням підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом
рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових
насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та
переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих
організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту
рослин;
проводить навчання та надає консультативні послуги з карантину та захисту
рослин;
організовує впровадження у практику захисту рослин досягнень науки, техніки
та екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту
рослин;
здійснює перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями
вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержання
технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;
обмежує або тимчасово припиняє в установленому порядку діяльність
підприємств, установ і організацій у разі порушення вимог законодавства щодо захисту
лісів від шкідливих організмів, додержання технологій та регламентів застосування
засобів захисту рослин;
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проводить реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з
виробництвом та обігом об’єктів регулювання, та веде загальнодержавний реєстр таких
осіб;
організовує післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і
перспективних сортів рослин;
визначає уповноважені заклади експертизи, проводить їх реєстрацію та доручає
їм проведення експертизи заявок;
розробляє проекти державних і відповідних галузевих стандартів, норм і
нормативів, здійснює у межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності;
проводить державну науково-технічну експертизу сортів рослин як об'єктів
інтелектуальної власності;
організує та здійснює державне випробування сортів рослин з метою визначення
придатності для поширення їх в Україні;
організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи,
ухвалює рішення щодо них;
видає охоронні документи на сорти рослин;
видає документальні підтвердження на вивезення з України посадкового
матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з
дозволу володільця патенту на сорт рослин, повідомлення про ввезення дослідних
зразків для експертизи на придатність на поширення сорту;
організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань
охорони прав на сорти рослин центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ;
організовує залучення міжнародної технічної допомоги з метою надання
підтримки та поліпшення діяльності закладів державної системи охорони прав на сорти
рослин;
розробляє в межах компетенції галузеві та міжгалузеві програми науководослідних та дослідно-конструкторських робіт;
проводить атестацію робочих місць, спеціалістів з експертизи сортів рослин,
установ та організацій державної системи охорони прав на сорти рослин;
проводить атестацію та реєстрацію представників з питань інтелектуальної
власності на сорти рослин, веде Реєстр представників з питань інтелектуальної
власності на сорти рослин;
веде Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний
реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів
рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і забезпечує проведення
державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів
рослин;
забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти
рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин,
видання Каталогу сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
здійснює забезпечення організаційно-технічного та інших видів діяльності
представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по
охороні нових сортів рослин;
готує пропозиції щодо формування збору за дії, пов'язані з набуттям,
здійсненням та захистом прав на сорти рослин;
сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної
власності, налагоджує співробітництво у сфері охорони прав на сорти рослин з
міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності,
іноземними фізичними та юридичними особами, в тому числі, з метою формування
спеціалізованих фондів сприяння розвитку інтелектуальної власності на сорти рослин;
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сприяє розвитку ринкової інфраструктури у сфері цивільного обігу сортів
рослин як об'єктів інтелектуальної власності та охорони прав на них;
забезпечує організацію та здійснення централізованих закупівель товарів, робіт і
послуг для своєчасного проведення державної науково-технічної експертизи сортів
рослин;
здійснює нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про племінну справу
у тваринництві;
контролює виконання вимог щодо відповідності племінних (генетичних)
ресурсів установленим вимогам;
контролює ведення племінного обліку, бонітування, визначення племінної
цінності тварин, атестації та допуску плідників до відтворення, апробації;
здійснює контроль господарської діяльності у племінній справі у тваринництві,
пов’язаної з виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних
(генетичних) ресурсів, торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням
генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
перевіряє додержання законодавства щодо виконання технологічних вимог та
ветеринарно-санітарних правил при виробництві племінних (генетичних) ресурсів,
установлених для племінних (генетичних) ресурсів;
веде:
реєстр потужностей (об’єктів), що імпортують в Україну тварин, харчові
продукти, неїстівні продукти тваринного походження, репродуктивний матеріал,
біологічні продукти, ветеринарні препарати, субстанції, кормові добавки, премікси та
корми;
реєстр затверджених експортних потужностей (об`єктів) з виробництва та/або
обігу харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження,
репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів,
субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів;
інші реєстри, визначені законодавством;
координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та
проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів,
неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних
продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення ветеринарносанітарних заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів;
організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування
структурних підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, навчальних закладів та науково-дослідних установ
Держветфітослужби України;
розробляє положення про післядипломну освіту та періодичні курси підвищення
кваліфікації спеціалістів, порядок проведення атестації спеціалістів ветеринарної
медицини державних установ;
поширює серед осіб інформацію у сфері карантину та захисту рослин;
розробляє в межах компетенції галузеві та міжгалузеві програми науководослідних та дослідно-конструкторських робіт;
у межах своїх повноважень бере участь у роботі Міжнародного епізоотичного
бюро, Міжнародної конвенції захисту рослин та Європейської та Середземноморської
організації захисту рослин, Комітету Світової організації торгівлі з питань санітарних
та фітосанітарних заходів, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, інших
міжнародних організацій, Національної комісії України з Кодексу Аліментаріус з
питань, що належать до її компетенції;
проводить ліцензування господарської діяльності відповідно до законодавства;
складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення у
випадках, передбачених законом;
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видає погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин;
відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї
відповідальності;
здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.
5. Держветфітослужба України з метою організації своєї діяльності:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
Міністерства та в установленому порядку подає їх Міністру;
2) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держветфітослужби України, її
територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери її управління;
3) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держветфітослужби
України та на керівні посади в її територіальних органах, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку
кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату
Держветфітослужби України та її територіальних органів, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
4) контролює діяльність територіальних органів Держветфітослужби України;
5) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держветфітослужби України,
її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать
до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних
ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
6) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю
Держветфітослужби України, її територіальних органів, підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери її управління;
7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності держави;
8) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держветфітослужби
України відповідно до встановлених правил;
9) вживає дієвих заходів для виконання вимог законодавства з питань технічного
захисту інформації, яка є власністю держави;
10) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у
Держветфітослужбі України, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери її управління;
11) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері своєї діяльності;
12) здійснює відповідно до законодавства управління об’єктами державної
власності, що належать до сфери управління Держветфітослужби України;
13) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну,
видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з цих питань,
сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та
комп’ютерних мереж у сферах, віднесених до відання Держветфітослужби України.
6. Держветфітослужба України для виконання покладених на неї завдань має
право в установленому порядку:
1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань
учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади;
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2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій,
мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації;
6) обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до актів законодавства
господарську діяльність юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними
ветеринарно-санітарних вимог законодавства, якщо такі порушення можуть
спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров’ю людей і тварин;
7) обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств,
установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі порушення ними вимог
технології та нормативно-правових актів з питань карантину та захисту рослин, що
можуть спричинити загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю;
8) організовувати відбір зразків харчових продуктів, неїстівних продуктів
тваринного походження, патологічного матеріалу, репродуктивного матеріалу,
біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміксів та кормів, інших об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду;
9) забезпечувати здійснення протиепізоотичних заходів юридичними та
фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної
медицини;
10) одержувати від Держмитслужби України інформацію про ввезення на
територію, вивезення з території України та транзит товарів, рослин та продуктів
рослинного походження, інших об’єктів регулювання, від Державної служби
статистики України – відповідні статистичні дані;
11) проводити фітосанітарні процедури щодо рослин і продуктів рослинного
походження та інших об’єктів регулювання;
12) затримувати рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти
регулювання для інспектування, огляду та фітосанітарної експертизи, якщо вони
переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або не відповідають
фітосанітарним вимогам;
13) проводити відбір зразків із партії рослин і продуктів рослинного походження
для проведення фітосанітарної експертизи відповідно до закону;
14) здійснювати державний контроль та нагляд, інспектування та моніторинг
відповідної території, об’єктів регулювання;
15) надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків унаслідок
ліквідації карантинних організмів;
16) проводити дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до
компетенції Держветфітослужби України;
17) визначати асортимент та обсяги виробництва засобів захисту рослин
вітчизняною промисловістю, координувати їх закупівлю за імпортом; погоджувати
асортимент засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування,
плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів,
дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в
Україну, здійснювати контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту
рослин;
18) забезпечувати аналітичні дослідження щодо відповідності вимогам
сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в
Україну, а також додержання регламентів їх застосування;
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19) надавати практичну допомогу в організації виробництва, застосування
біологічних та інших нехімічних засобів захисту рослин біолабораторіями і
біофабриками;
20) забороняти реалізацію засобів захисту рослин і тварин, які не відповідають
вимогам щодо їх якості.
7. Держветфітослужба України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через територіальні органи:
головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини у містах
обласного значення, районах;
державні фітосанітарні інспекції в областях, а також міжрегіональні
територіальні органи: Головну державну фітосанітарну інспекцію, державну
фітосанітарну інспекцію Автономної Республіки Крим.
Держветфітослужба України для виконання покладених на неї завдань утворює
регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні України та транспорті.
8. Держветфітослужба України у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого
самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями
профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.
9. Держветфітослужба України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства, інших актів законодавства, а також доручень
Президента України та Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру,
які підписуються Головою Держветфітослужби України.
10. Держветфітослужбу України очолює Голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та
звільняє з посади Президент України.
11. Голова Держветфітослужби України:
очолює Держветфітослужбу України, здійснює керівництво її діяльністю,
представляє Держветфітослужбу України у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями;
вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у
галузі ветеринарної медицини, сферах карантину рослин та захисту рослин, охорони
прав на сорти рослин, нагляду (контролю) щодо племінної справи у тваринництві та
розроблені Держветфітослужбою України проекти законів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства, забезпечує їх супровід;
вносить на розгляд Міністра розроблені Держветфітослужбою України проекти
нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності
Держветфітослужби України, забезпечує їх супровід;
забезпечує виконання Держветфітослужбою України актів та доручень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та
доручень Міністра;
затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний
план роботи Держветфітослужби України, заходи щодо реалізації основних напрямів та
пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;
звітує
перед
Міністром
про
виконання
річного
плану
роботи
Держветфітослужби України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держветфітослужби
України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
- 14 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року

вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;
затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;
вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності
державних службовців та працівників Держветфітослужби України і коштів,
передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом
Міністрів України територіальних органів Держветфітослужби України, які є
юридичними особами публічного права;
утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників
Держветфітослужби України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує,
реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром
територіальні органи Держветфітослужби України як структурні підрозділи її апарату;
призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних
місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів
Держветфітослужби України, призначає на посади за погодженням із Міністром,
звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держветфітослужби
України;
12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром
керівників
і
заступників
керівників
структурних
підрозділів
апарату
Держветфітослужби України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних
службовців і працівників апарату Держветфітослужби України, а також за
погодженням з Міністром –керівників регіональних служб державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їх
заступників;
13) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Держветфітослужби України,
затверджує їх положення (статути), укладає і розриває контракти з керівниками таких
підприємств, установ та організацій;
14) забезпечує взаємодію Держветфітослужби України з визначеним Міністром
структурним підрозділом Міністерства;
15) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Мінагрополітики України і Держветфітослужбою України та
вчасність її подання;
16)
затверджує
положення
про
структурні
підрозділи
апарату
Держветфітослужби України;
17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам
апарату Держветфітослужби України відповідних рангів державних службовців, їх
заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18) вносить Міністрові в установленому законодавством порядку подання щодо
відзначення державними нагородами України працівників Держветфітослужби
України;
19) погоджує призначення на посаду керівників підрозділів ветеринарної
медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та затверджує
положення про такі підрозділи;
20) здійснює інші повноваження, визначені законами України та іншими актами
законодавства у визначених сферах діяльності.
12. Голова Держветфітослужби України має заступників, у тому числі одного
першого.
Заступників Голови Держветфітослужби України, у тому числі першого,
призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України,
внесеним на підставі пропозицій Голови Держветфітослужби України, погоджених із
Міністром.
Заступників Голови Держветфітослужби України, у тому числі першого,
звільняє з посад Президент України.
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Голова Держветфітослужби України є за посадою одночасно Головним
державним інспектором ветеринарної медицини України.
Перший заступник Голови Держветфітослужби України є за посадою одночасно
першим заступником Головного державного інспектора ветеринарної медицини
України, а заступник Голови Держветфітослужби України – Головним державним
фітосанітарним інспектором України.
Керівник структурного підрозділу Держветфітослужби України з питань
державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві є одночасно
Головним державним інспектором з племінної справи у тваринництві України.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Держветфітослужби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у
Держветфітослужбі України може утворюватися колегія у складі Голови
Держветфітослужби України (голова колегії), першого заступника та заступника
Голови Держветфітослужби України за посадою, визначених посадових осіб
Міністерства. У разі потреби до складу колегії Держветфітослужби України можуть
входити керівники структурних підрозділів Держветфітослужби України, а також у
встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
Держветфітослужби України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності у Держветфітослужбі України можуть утворюватися
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та
персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держветфітослужби
України.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держветфітослужби України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру апарату Держветфітослужби України затверджується Головою
Держветфітослужби України за погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держветфітослужби України затверджуються
Головою Держветфітослужби України за погодженням із Міністерством фінансів
України.
Держветфітослужба України є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах
Державної казначейської служби України.
www.president.gov.uа
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 13.04.2011 № 459/2011
Про Державну інспекцію сільського господарства України
З
метою
оптимізації
роботи
агропромисловому комплексі постановляю:
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контрольно-інспекційних

органів

в

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію сільського господарства
України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у
відповідність із цим Указом.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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про Державну інспекцію сільського господарства України

Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року

1. Державна інспекція сільського господарства України (Держсільгоспінспекція
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України (далі - Міністр), входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі.
2. Держсільгоспінспекція України у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики
України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та
Міністра.
3. Основними завданнями Держсільгоспінспекції України є:
реалізація державної політики у сферах здійснення державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі;
внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики
у зазначених сферах.
4. Держсільгоспінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує та здійснює державний нагляд (контроль):
а) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за:
веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про
наявність та використання земель;
виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту під
час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт,
пов'язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації
порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;
дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на
земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими
цивільно-правовими угодами;
дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого
порядку набуття і реалізації права на землю;
дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних,
гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;
проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами
землеустрою, зокрема, за дотриманням власниками та користувачами земельних
ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об'єктів, які
негативно впливають або можуть вплинути на стан земель;
здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель
від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання,
висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану
земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок
псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і
стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами,
заростання чагарниками, дрібноліссям та бур'янами;
дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних
ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для
використання за призначенням;
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дотриманням
порядку
визначення
та
відшкодування
втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у
користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу,
продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах;
б) у частині насінництва та розсадництва за:
діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва
та розсадництва, включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та
розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних
культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та
хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею,
обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та
садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу,
заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням
насіння і садивного матеріалу;
дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і
післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;
дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами
оптової та роздрібної торгівлі;
дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів,
інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень,
ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та
вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів
на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і
садивного матеріалу в обіг;
сертифікацією насіння і садивного матеріалу;
в) у частині якості та безпечності сільськогосподарської продукції за:
додержанням закупівельними, переробними, торговельними
підприємствами і організаціями незалежно від форми власності та
господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції, готує
експертні
висновки;
формуванням
державних
і
регіональних
ресурсів
сільськогосподарської продукції;
додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів,
пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю
генетично модифікованих організмів під час її заготівлі, зберігання, переробки,
переміщення територією України та здійснення експортно-імпортних операцій
підприємствами всіх форм власності;
веденням кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на
хлібоприймальних і зернопереробних підприємствах незалежно від форми власності та
господарювання, веденням реєстру складських документів на зерно та зерна,
прийнятого на зберігання;
проведенням декларування сільськогосподарської продукції, у тому числі
зернових культур;
дотриманням технічного регламенту зерновими складами в процесі зберігання
зерна та продуктів його переробки;
якістю плодоовочевої продукції та продуктів її переробки під час закупівлі,
зберігання та реалізації на внутрішньому ринку України;
г) у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції за: веденням
виноградників та виробництвом винограду, вина та інших
продуктів виноробства;
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додержанням державних стандартів та вимог у виробництві, реалізації, експорті
та імпорті товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства;
додержанням державних стандартів та технічних умов у виробництві вин,
вермутів, коньяків України і бренді;
д) у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному
використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на
підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від
їх підпорядкування і форми власності;
е) в частині родючості грунтів за:
зміною показників якісного стану грунтів у результаті проведення господарської
діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості гунтів;
є) в частині експлуатації та технічного стану машин за:
дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання,
які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при
експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового
комплексу;
виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбану чи
відремонтовану сільськогосподарську техніку та комплектуючі вузли й агрегати до неї;
дотриманням правил технічного та сервісного обслуговування машин;
технічним станом і експлуатацією машин, які підлягають перевірці на
підтвердження відповідності вимогам законодавства;
ж) у частині охорони прав на сорти рослин за:
дотриманням юридичними та фізичними особами вимог законодавства з
охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання,
реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;
збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх
використання та виплатою авторської винагороди;
веденням первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної
власності та підтримувачами сортів рослин;
набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією;
ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні
сортів рослин;
дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права
власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт,
права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту при відмові власника від
майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння)
сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між
роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;
2) забезпечує видачу дозвільних документів, сертифікатів, ліцензій,
передбачених законодавством;
3) здійснює в установленому порядку управління майном державних інспекцій
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, районах і підпорядкованих підприємств, установ та організацій, у тому
числі науково-дослідних установ та лабораторій;
4) здійснює сертифікацію насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських
рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі з
видачею сертифікату Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), та
сертифікату Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА);
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5) надає витяги з основного реєстру складських документів на зерно та зерна,
прийнятого на зберігання, реєстру зернового складу; веде основний реєстр складських
документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; видає бланки складських
простих і подвійних складських свідоцтв на зерно, складських квитанцій для зернових
складів, що здійснюють приймання зерна на зберігання;
6) організовує та координує роботу з проведення сертифікації зернових складів
на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, визначення
якості та безпечності зерна та продуктів його переробки;
7) доручає інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районах і підпорядкованим підприємствам,
установам та організаціям, у тому числі науково-дослідним установам і лабораторіям
відповідно до їх спеціалізації, виконувати окремі завдання, визначені цим Положенням,
іншими нормативно-правовими актами;
8) координує роботу з питань нарахування та виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за продану ними переробним підприємствам
сільськогосподарську продукцію;
9) аналізує, узагальнює зведені матеріали щодо проведення декларування
сільськогосподарської продукції, у тому числі зернових культур, та подає відповідну
інформацію про декларовану продукцію;
10) організовує і координує проведення державного моніторингу ринку
сільськогосподарської продукції і сировини; забезпечує проведення експертизи свіжої
та переробленої сільськогосподарської продукції;
11) проводить боротьбу з фальсифікацією виноробної продукції в Україні;
12) обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації, та видає спеціальні
дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до
проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстежує земельні ділянки,
яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального
дозволу;
13) бере участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних
систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних
гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення
родючості грунтів та забезпечення охорони земель;
14) вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування клопотання щодо:
приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних
копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших
робіт з порушенням вимог земельного законодавства;
припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі порушення вимог
земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх
наслідків;
припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону;
15) розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття
земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового
покриву без спеціального дозволу, та вживає заходів до її відшкодування в
установленому законодавством порядку;
16) подає пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель;
17) забезпечує здійснення відомчої реєстрації та обліку машин, видачі на них
номерних знаків та відповідних реєстраційних документів, ведення
автоматизованого обліку зареєстрованих машин та систематизацію відомостей
про їх власників з використанням Єдиного реєстру, держателем якого вона є;
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18) забезпечує проведення відповідно до законодавства державних технічних
оглядів машин, зареєстрованих у встановленому порядку, та здійснення контролю за
дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які
проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;
19) забезпечує проведення незалежної технічної експертизи при визначенні
причин виходу з ладу сільськогосподарських машин у процесі розгляду претензій
покупців до виробників (продавців) чи виконавців послуг технічного сервісу з приводу
якості зазначених машин і послуг у період гарантійних строків експлуатації;
20) забезпечує видачу в установленому порядку висновків щодо технічного
стану проданих або відремонтованих машин, які підлягають перевірці на
підтвердження відповідності вимогам законодавства;
21) забезпечує проведення технічної експертизи та експертної оцінки технічних
засобів, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха, та видачу
відповідних документів про доцільність їх подальшої експлуатації;
22) забезпечує здійснення перевірок відповідності матеріально - технічної бази
та методичного забезпечення закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів у встановленому законодавством порядку,
надання висновків про відповідність матеріально-технічної бази, методичного
забезпечення та оснащеності навчального процесу для розгляду відповідними органами
питання про акредитацію та видачу їм ліцензій на право підготовки трактористівмашиністів самохідних машин, прийняття теоретичних і практичних іспитів для
отримання права на керування машинами та видачу за їх результатами посвідчень
тракториста-машиніста;
23) забезпечує суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією
машин, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держсільгоспінспекції
України, бланками довідок-рахунків, біржових угод, актів прийняття-передачі машин
та номерними знаками "Транзит", організацію державного контролю за дотриманням
ними законодавства у цій сфері;
24) здійснює нагляд і координацію виконання цільових програм і заходів,
спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції,
контроль вмісту в ній радіонуклідів;
25) надає експертні висновки щодо зміни зон радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи; видає висновок про поліпшення екологічного
стану земель і підвищення родючості грунтів сільськогосподарського призначення;
26) здійснює контроль на підприємствах, в установах і організаціях
агропромислового виробництва всіх форм власності за охороною праці, пожежною
безпекою та безпекою дорожнього руху;
27) проводить навчання та надання консультативних послуг з питань, що
належать до її компетенції, а також сприяє постійному навчанню та підвищенню
кваліфікації спеціалістів галузі, широкому впровадженню досягнень науки і передового
досвіду;
28) здійснює представництво інтересів України у міжнародних організаціях,
зокрема Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА), в Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у Міжнародній раді по зерну та
інших міжнародних організаціях;
29) проводить лабораторний аналіз стану забруднення земель, у тому числі
радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами
забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;
30) бере участь у розробленні нормативно-правових актів, що відносяться до її
компетенції;
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31) видає документи про якість насіння і садивного матеріалу
сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і
садивного матеріалу квітково-декоративних рослин, проводить маркування партій
насіння; видає дозвіл на введення в оборот насіння і садивного матеріалу;
32) здійснює атестацію суб'єктів насінництва та розсадництва для надання права
на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння;
33) веде державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу;
34) перевіряє відповідність насіння державним стандартам та видає сертифікати
відповідності, здійснює сортову сертифікацію насінницьких посівів та відбір проб
насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості;
35) видає дозвіл на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не
внесених до реєстру сортів рослин України;
36) здійснює метрологічний нагляд та контроль за додержанням вимог
стандартів і нормативних документів;
37) здійснює атестацію вимірювальних і калібрувальних лабораторій
підприємств усіх форм власності у закріплених галузях діяльності, атестацію базових
організацій метрологічних служб;
38) здійснює роботи з розроблення, атестації, виробництва та впровадження
стандартних зразків;
39) проводить метрологічне забезпечення радіаційного та дозиметричного
контролю при виробництві і переробці сільськогосподарської продукції у встановлених
зонах контролю;
40) бере участь у розробленні державних і галузевих стандартів, методик з
питань, віднесених до її компетенції;
41) проводить дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до її
компетенції;
42) проводить технічну експертизу, аналіз та видачу висновків про: якість
проданих і відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх складових частин у зв'язку з
розглядом відповідної претензії власника (користувача); якість пально-мастильних
матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс; залишковий моторесурс
під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегата; відповідність
технічним вимогам самостійно виготовлених (складених) машин, причепів; наявність
шкідливих викидів у двигуні внутрішнього згорання;
43) реєструє групи з підготовки трактористів-машиністів і навчальні класи,
забезпечує проведення експертної оцінки сільськогосподарської техніки при її
відчуженні на вторинному ринку;
44) організовує розроблення галузевих програм і оперативних заходів з питань
охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху в галузях
агропромислового виробництва;
45) призначає громадських інспекторів, які діють на підставі положення,
затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань аграрної політики;
46) організовує інформаційну та видавничу діяльність;
47) здійснює централізоване забезпечення територіальних органів бланками
документів, необхідних для їх діяльності;
48) сприяє розвитку соціального діалогу з питань формування та реалізації
державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та
економічних відносин;
49) здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, матеріальних та
трудових ресурсів, забезпечує бухгалтерський облік операцій відповідно до чинного
законодавства;
50) здійснює у межах своїх повноважень комплекс заходів з мобілізаційної
підготовки та мобілізації;
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51) забезпечує відповідно до законодавства технічний захист інформації, яка є
власністю держави, або інформації з обмеженим доступом;
52) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її
компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;
53) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на
неї Президентом України.
5. Держсільгоспінспекція України та її посадові особи в межах своїх
повноважень мають право:
складати акти перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення та
розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення,
давати обов'язкові для виконання приписи (розпорядження), а також подавати в
установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали перевірок
для притягнення винних осіб до відповідальності;
безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку
підприємства, установи та організації усіх форм власності, що перебувають у власності
та користуванні юридичних і фізичних осіб, для проведення перевірок з питань, що
належать до компетенції Держсільгоспінспекції України;
отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання
покладених на Держсільгоспінспекцію України завдань;
звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду
щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк
користування якими закінчився;
викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних
або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства;
передавати до органів прокуратури, органів дізнання та досудового слідства
акти перевірок та інші матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину;
проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис,
кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного
законодавства;
забороняти експлуатацію машин та інших технічних засобів для
агропромислового комплексу, якщо їх технічний стан не відповідає вимогам
нормативних документів щодо показників якості, технологічності та безпечності,
охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, загрожують життю і
здоров'ю працюючих або створюють можливість виникнення аварії;
перевіряти у трактористів-машиністів наявність документів на право
користування і керування машинами та зупиняти машини для перевірки технічного
стану в разі наявності ознак, що свідчать про їх технічну несправність;
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених
і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих
органів виконавчої влади;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
компетенції Держсільгоспінспекції України;
скликати наради, створювати комісії та робочі групи з питань, що належать до
повноважень Держсільгоспінспекції України.
Голова Держсільгоспінспекції України є Головним державним інспектором
сільського господарства України, а його перший заступник та заступник – відповідно
першим заступником та заступником Головного державного інспектора сільського
господарства України.
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Керівники територіальних органів Держсільгоспінспекції України є Головними
державними інспекторами сільського господарства в Автономній Республіці Крим,
області, місті Києві та Севастополі, районі, а їх перші заступники та заступники –
відповідно першими заступниками та заступниками Головних державних інспекторів
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та
Севастополі, районі.
Керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції України, на яких
покладено повноваження щодо виконання інспекційних функцій, є одночасно
старшими державними інспекторами сільського господарства України.
Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний
нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства
України.
6. Держсільгоспінспекція України здійснює свої повноваження безпосередньо та
через утворені в установленому порядку територіальні органи – державні інспекції
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, районах.
7. Держсільгоспінспекція України в процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади,
допоміжними органами та службами, утвореними Президентом України, з органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними
товариствами, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами і
організаціями.
8. Держсільгоспінспекція України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра
видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова
Держсільгоспінспекції України.
9. Держсільгоспінспекцію України очолює Голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та
звільняє з посади Президент України.
Голова Держсільгоспінспекції України:
1) очолює Держсільгоспінспекцію України, здійснює керівництво її діяльністю,
представляє Держсільгоспінспекцію України у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної
політики з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також
розроблені Держсільгоспінспекцією України проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, забезпечує їх супровід;
3) вносить на розгляд Міністра проекти нормативно-правових актів
Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності
Держсільгоспінспекції України, забезпечує їх супровід;
4) забезпечує виконання Держсільгоспінспекцією України Конституції та
законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, наказів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності
Держсільгоспінспекції України, та доручень Міністра;
5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний
план роботи Держсільгоспінспекції України, заходи щодо реалізації основних напрямів
та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

- 24 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держсільгоспінспекції України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держсільгоспінспекції
України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністру щодо кандидатур на посади своїх заступників;
8) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату
Держсільгоспінспекції України;
9) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;
10) вносить Міністру пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності
державних службовців та працівників Держсільгоспінспекції України і коштів,
передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом
Міністрів України територіальних органів Держсільгоспінспекції України, які є
юридичними особами;
11) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та
працівників Держсільгоспінспекції України і коштів, передбачених на її утримання,
ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром
територіальні органи Держсільгоспінспекції України як структурні підрозділи апарату
інспекції;
12) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних
місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів
Держсільгоспінспекції України, призначає на посади за погодженням з Міністром,
звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держсільгоспінспекції
України;
13) забезпечує взаємодію Держсільгоспінспекції України із визначеним
Міністром структурним підрозділом Мінагрополітики України;
14) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Мінагрополітики України та Держсільгоспінспекцією України та
вчасність її подання;
15) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром
керівників
і
заступників
керівників
структурних
підрозділів
апарату
Держсільгоспінспекції України, призначає на посади та звільняє з посад інших
державних службовців і працівників апарату Держсільгоспінспекції України;
16) вносить Міністрові подання та погоджує подання керівників територіальних
органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах
щодо заохочення керівників територіальних органів, що забезпечують реалізацію
повноважень Держсільгоспінспеції України;
17) вирішує за поданням керівників структурних підрозділів питання щодо
заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників
відповідних структурних підрозділів Держсільгоспінспекції України;
18) вносить Міністрові подання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію
повноважень Держсільгоспінспекції України;
19) здійснює керівництво територіальними органами Держсільгоспінспекції
України та методичне забезпечення їх діяльності;
20) погоджує структуру та штатний розпис структурних підрозділів
територіальних органів Держсільгоспінспекції України, а також положення про них;
21) забезпечує взаємодію Держсільгоспінспекції України із визначеним
Міністром структурним підрозділом Мінагрополітики України;
22) вносить Міністрові в установленому законодавством порядку подання щодо
відзначення державними нагородами України працівників Держсільгоспінспекції
України;
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23) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента
України.
10. Голова Держсільгоспінспекції України має двох заступників, у тому числі
одного першого.
Першого заступника, заступника Голови Держсільгоспінспекції України
призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України,
внесеним на підставі пропозицій Голови Держсільгоспінспекції України, погоджених із
Міністром.
Першого заступника, заступника голови Держсільгоспінспекції України звільняє
з посад Президент України.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Держсільгоспінспекції України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у
Держсільгоспінспекції
України
утворюється
колегія
у
складі
Голови
Держсільгоспінспекції України (голова колегії), першого заступника та заступника
Голови Держсільгоспінспекції України, визначених посадових осіб Мінагрополітики
України. У разі потреби до складу колегії Держсільгоспінспекції України можуть
входити керівники структурних підрозділів Держсільгоспінспекції України, а також у
встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
Держсільгоспінспекції України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності у Держсільгоспінспекції України можуть утворюватися
інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення
про них затверджує Голова Держсільгоспінспекції України.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держсільгоспінспекції України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру апарату Держсільгоспінспекції України затверджує її Голова за
погодженням із Міністром.
Штатний розпис, кошторис Держсільгоспінспекції України затверджує її Голова
за погодженням із Міністерством фінансів України.
Держсільгоспінспекція України є юридичною особою, має печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки,
рахунки в органах Державної казначейської служби України.
www.president.gov.uа
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 16.04.2011 № 484/2011
Про Державне агентство рибного господарства України

Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року

1. Затвердити Положення про Державне агентство рибного господарства
України (додається).
2. Установити, що Державне агентство рибного господарства України є
правонаступником Державного комітету рибного господарства України, у тому числі за
укладеними міжнародними договорами України, стороною в яких є Державний комітет
рибного господарства України.
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої акти у
відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

- 26 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство рибного господарства України

Випуск
№52 (41)
15 квітня
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1. Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України (далі – Міністр).
Держрибагентство України входить до системи органів виконавчої влади та
утворюється для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та рибної
промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.
2. Держрибагентство України у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики
України), іншими актами законодавства, а також дорученнями Президента України та
Міністра.
Держрибагентство України здійснює свої повноваження в установлених
законодавством України випадках на території України, у виключній (морській)
економічній зоні та на континентальному шельфі України, а також на території
виключних економічних зон (у риболовних зонах) іноземних держав та у відкритих
районах Світового океану, які знаходяться у сфері управління міжнародних організацій
з управління рибальством, а також таких, що знаходяться поза межами будь-чиєї
юрисдикції відповідно до міжнародних договорів України.
3. Основними завданнями Держрибагентства України є:
1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної
промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;
2) внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо формування державної
політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони,
використання і відтворення водних живих ресурсів, безпеки мореплавства суден флоту
рибного господарства.
4. Держрибагентство України відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань рибного
господарства, рибної промисловості, охорони і відтворення водних живих ресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,
розробляє пропозиції та проекти відповідних актів щодо вдосконалення законодавчих
актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових
актів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності
Держрибагентства України, та в установленому порядку подає їх Міністрові;
2) вживає заходів щодо забезпечення збереження запасів анадромних видів риб
у виключній (морській) економічній зоні України;
3) вносить на розгляд Мінагрополітики України пропозиції щодо розроблення та
здійснення заходів, спрямованих на підтримку виробників рибогосподарської
продукції, створення і забезпечення функціонування механізму торгівлі
рибогосподарською продукцією та продуктами її переробки;
4) здійснює державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення
водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України,
територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у
водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що
плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів
України;
5) видає спеціальний дозвіл на ведення промислу водних живих ресурсів у
виключній (морській) економічній зоні України;
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6) здійснює державний контроль технічного стану рибозахисних споруд,
проводить рибозахисні заходи на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних
систем;
7) здійснює контроль за дотриманням правил рибальства;
8) здійснює контроль за дотриманням лімітів і нормативів використання водних
живих ресурсів;
9) здійснює контроль за дотриманням правил використання об'єктів тваринного
світу в частині водних живих ресурсів;
10) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення
у випадках, передбачених законом;
11) веде облік суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів
і пресервів із риби та інших водних живих ресурсів, присвоює таким підприємствам
номери;
12) веде реєстр риболовних суден;
13) акредитує органи сертифікації персоналу риболовних суден;
14) видає дипломи, кваліфікаційні сертифікати та документи про відповідність
компаній і суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки,
сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, Міжнародної
конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС – 74), Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередження забруднення
1993 року;
15) видає свідоцтво про право плавання суден під Державним Прапором
України;
16) видає дозволи, сертифікати, довідки міжнародного зразка відповідно до
вимог міжнародних договорів з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та
морепродуктами;
17) видає свідоцтво про мінімальний склад екіпажу, свідоцтво про тимчасове
виключення судна з Державного суднового реєстру України;
18) видає свідоцтво про стабільність і надводний борт судна, що не підлягає
нагляду класифікаційного товариства;
19) видає сертифікати на пересувні виставки, реекспорт й інтродукцію з моря
зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори і які перебувають під
загрозою зникнення;
20) видає судновий білет для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства;
21) здійснює державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної
промисловості;
22) контролює дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки
та сертифікації персоналу риболовних суден;
23) здійснює контроль за достовірністю подання суб'єктами господарської
діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих
ресурсів, звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих
ресурсів;
24) здійснює контроль за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових
видів риб та продукції з них;
25) здійснює державний контроль за системою моніторингу риболовних суден;
26) здійснює технічний нагляд та нагляд за дотриманням вимог міжнародних
договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості;
27) реєструє риболовні судна, які не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, в Судновій книзі України;
28) веде реєстр сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних посвідчень командного
складу та членів персоналу риболовного судна;
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29) запроваджує спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного
господарства щодо водних живих ресурсів згідно з міжнародними стандартами та
нормами, забезпечує обмін такою інформацією з відповідними міжнародними
організаціями згідно із законодавством та міжнародними договорами України;
30) виконує функції уповноваженого органу, який взаємодіє з Європейським
Союзом, органами влади інших іноземних держав (їх компетентними органами і
організаціями) з питань виконання вимог системи попередження та ліквідації
незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства;
31) здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних
видів господарської діяльності;
32) подає в установленому порядку пропозиції до проекту закону про
Державний бюджет України щодо фінансової підтримки галузі та забезпечує її
фінансування, затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні
плани на середньострокову перспективу (3 – 5 років) державних підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України, та здійснює
контроль за їх виконанням у встановленому порядку;
33) розробляє порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних
живих ресурсів та їх використання;
34) погоджує програми та видає дозволи на проведення дослідних ловів;
35) узгоджує проекти будівництва, реконструкції, консервації та ліквідації
підприємств і споруд, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки,
технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан
рибогосподарських водойм, бере участь у проведенні експертизи таких проектів;
36) подає в установленому порядку пропозиції та здійснює контроль щодо
рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів, які б забезпечували
повноцінне існування гідробіонтів;
37) веде реєстр гідротехнічних споруд рибогосподарських водних об’єктів щодо
їх технічної експлуатації та використання з метою отримання максимальної
рибопродуктивності;
38) погоджує видачу дозволів на проведення робіт, у тому числі меліоративних,
у рибогосподарських водних об'єктах, на землях водного фонду;
39) погоджує режими рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та
контролює діяльність спеціальних товарних рибних господарств;
40) встановлює в установленому порядку заборону вилову водних живих
ресурсів в окремих водоймах (на їх ділянках) та забезпечує контроль за дотриманням
заборони;
41) здійснює видачу та реєстрацію дозвільних документів на спеціальне
використання водних живих ресурсів;
42) розробляє проекти лімітів, здійснює розподіл лімітів на квоти використання
водних живих ресурсів, подає їх на затвердження Мінагрополітики України, доводить
їх до відома відповідних органів та користувачів;
43) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України правила
добування (вилучення, вилову) та відтворення водних живих ресурсів;
44) здійснює в установленому порядку облік (реєстрацію)
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно рибогосподарської
продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності для визначення рівня індикативних цін на такі товари,
проводить у межах своїх повноважень моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків
рибопродукції, здійснює державне регулювання внутрішнього ринку рибопродукції,
надає дозволи щодо імпорту риби, інших водних живих ресурсів, продуктів переробки
з них за якісним, кількісним та видовим складом;
45) бере участь у веденні державного кадастру тваринного світу;
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46) бере участь у підготовці міжнародних договорів України у межах своїх
повноважень та за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України
укладає міжнародні договори України;
47) здійснює у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавством,
співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань
залучення міжнародної технічної допомоги в рибогосподарський комплекс України;
48) співпрацює з Комітетом рибного господарства ФАО ООН, органами влади
іноземних держав та міжнародними організаціями з управління рибальством, ведення
рибництва (аквакультури) з питань безпеки мореплавства на морі, запобігання
забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці у рибному
господарстві;
49) здійснює державне регулювання у сфері рибництва (аквакультури),
забезпечує формування раціонального ринку вітчизняної продукції аквакультури,
проводить науково-технологічну політику селекції у рибництві (аквакультурі);
50) забезпечує підготовку, перепідготовку, дипломування та сертифікацію
фахівців галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів
України, інших нормативно-правових актів;
51) здійснює контроль діяльності галузевої системи науково-технічної
інформації;
52) забезпечує функціонування морських рибних портів;
53) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок
носіння форменого одягу та формені знаки розрізнення працівників рибного
господарства;
54) розробляє та подає на затвердження Мінагрополітики України порядок
реєстрації риболовних суден;
55) співпрацює з класифікаційними товариствами;
56) розподіляє в установленому законодавством порядку між користувачами –
юридичними та фізичними особами та подає на затвердження до Мінагрополітики
України квоти спеціального використання водних живих ресурсів:
у районах дії міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є
Україна відповідно до міжнародних договорів України;
у водах, що знаходяться поза межами районів управління таких організацій
відповідно до міжнародних зобов'язань України;
у водах, що знаходяться під юрисдикцією прибережних держав, якщо це
передбачено міжнародними договорами України;
57) бере участь у розробленні і здійсненні заходів з нарощування експортного
потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту
продукції;
58) бере участь у заходах з контролю якості безпеки продуктів рибного лову,
харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації,
використанні та утилізації;
59) виступає відповідно до законодавства державним замовником науководослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво
наукових розробок та поширенню передового досвіду;
60) здійснює державну атестацію (галузеву експертизу) наукових установ, що
належать до сфери управління Держрибагентства України;
61) розробляє програми науково-технічного розвитку галузі та організовує їх
виконання;
62) здійснює організаційне забезпечення підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації фахівців рибної галузі у вищих навчальних закладах, що
належать до сфери управління Держрибагентства України;
63) здійснює атестацію педагогічних працівників навчальних закладів
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І рівня акредитації, що належать до сфери управління Держрибагентства
України;
64) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Держрибагентства України;
65) утворює, реорганізовує та ліквідовує підприємства, установи та організації,
затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та
звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Держрибагентства України;
66) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери його управління;
67) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю
Держрибагентства України, його територіальних органів, підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери його управління;
68) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.
5. Держрибагентство України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання
корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держрибагентства України та його
територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери його управління;
2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держрибагентства
України та на керівні посади в його територіальних органах на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує в
установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та
працівників апарату та його територіальних органів;
3) контролює діяльність територіальних органів Держрибагентства України;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держрибагентства України,
його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського
обліку;
5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держрибагентства України;
6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної
підготовки та мобілізаційної готовності держави;
7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держрибагентства
України відповідно до встановлених правил.
6. Держрибагентство України для виконання покладених на нього завдань має
право в установленому порядку:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених,
представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань,
що належать до його компетенції;
2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб;
3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій,
мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
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7. Держрибагентство України здійснює свої повноваження безпосередньо, а
також через свої територіальні органи (органи рибоохорони) – Головне управління в м.
Києві, управління в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі, областях, басейнові
управління, відділи, повноваження яких поширюються на декілька областей, та
спеціально уповноважений орган державного нагляду за безпекою мореплавства флоту
рибного господарства.
8. Головне управління охорони водних живих ресурсів в м. Києві за дорученням
(у межах своїх повноважень) спрямовує та координує роботу територіальних органів
рибоохорони (органів рибоохорони) на місцях, згідно з чинним законодавством
проводить роботу щодо усунення негативних явищ, пов'язаних з корупцією,
перевищенням службових та посадових повноважень в органах рибоохорони.
9. Держрибагентство України під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними
органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого
самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій,
профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами,
організаціями.
10. Держрибагентство України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України та доручень Міністра
видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою
Держрибагентства України.
11. Держрибагентство України очолює Голова, якого призначає на посаду за
поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та
звільняє з посади Президент України.
Голова Держрибагентства України є Головним державним інспектором
рибоохорони України.
12. Голова Держрибагентства України:
1) очолює Держрибагентство України, здійснює керівництво його діяльністю,
представляє Держрибагентство України у відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами, організаціями;
2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної
політики у сфері рибного господарства та розроблені Держрибагентством України
проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, забезпечує їх
супроводження;
3) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів
Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності
Держрибагентства України, забезпечує їх супроводження;
4) забезпечує виконання Держрибагентством України Конституції та законів
України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України,
наказів Мінагрополітики України з питань, що належать до сфери діяльності
Держрибагентства України, та доручень Міністра;
5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії
Держрибагентства України річний план роботи Держрибагентства України, заходи
щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до
визначених завдань;
6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи
Держрибагентства України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і
недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держрибагентства
України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;
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8) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром
керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держрибагентства
України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і
працівників апарату Держрибагентства України;
9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держрибагентства
України;
10) призначає на посади в установленому порядку керівників та заступників
керівників територіальних органів Держрибагентства України та звільняє їх з посад;
11) затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних
органів Держрибагентства України у межах граничної чисельності працівників
Держрибагентства України, а також їх штатний розпис і кошторис;
12) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам
апарату Держрибагентства України відповідних рангів державних службовців, їх
заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
13) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;
14) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до законодавства
територіальні органи Держрибагентства України;
15) вносить Міністру пропозиції щодо граничної чисельності державних
службовців і працівників апарату Держрибагентства України;
16) забезпечує взаємодію Держрибагентства України зі структурним
підрозділом Мінагрополітики України, визначеним Міністром відповідальним за
взаємодію з Держрибагентством України;
17) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну
інформацією між Мінагрополітики України і Держрибагентством України та вчасність
її подання;
18) проводить особистий прийом громадян;
19) дає у межах повноважень обов'язкові до виконання державними
службовцями і працівниками апарату Держрибагентства України та його
територіальними органами доручення;
20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента
України.
13. Голова Держрибагентства України має двох заступників, у тому числі одного
першого.
Першого заступника, заступника Голови Держрибагентства України призначає
на посаду Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на
підставі пропозицій Голови Держрибагентства України, погоджених із Міністром.
Першого заступника та заступника Голови Держрибагентства України звільняє з
посад Президент України.
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Держрибагентства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності при
Держрибагентстві України утворюється колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу
Держрибагентства України.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності в Держрибагентстві України можуть утворюватись інші
постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових
консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення
про них затверджуються Головою Держрибагентства України.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників
Держрибагентства України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держрибагентства України затверджується Головою
Держрибагентства України за погодженням із Міністром.
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Штатний розпис, кошторис апарату Держрибагентства України затверджуються
Головою Держрибагентства України за погодженням із Міністерством фінансів
України.
Держрибагентство України є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах
Державної казначейської служби України.
www.president.gov.uа
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
від 15 березня 2011 року № 3131-VI
Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 38 Закону України "Про ветеринарну медицину" такі зміни:
1) у частині першій слово "Особи" замінити словами "Юридичні особи та
фізичні особи - підприємці";
2) частини другу - п'яту викласти в такій редакції:
"2. Строк видачі зазначеного у частині першій цієї статті дозволу у разі
виконання ветеринарно-санітарних заходів не може перевищувати 30 робочих днів з
дати надходження відповідної заяви.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу відповідне письмове
повідомлення надсилається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям
протягом 30 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дозволу.
Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу
здійснюються безоплатно.
3. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які проводять заходи із
залученням тварин, повинні виставити дозвіл на проведення таких заходів на видному
місці за місцем проведення.
4. Дозвіл видається на строк проведення заходу, але не більш як на 30 днів.
5. Підстави для переоформлення та видачі дубліката дозволу встановлюються
Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
http://zakon1.rada.gov.ua
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Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміну до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств
з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
4 жовтня 2010 р. № 900, виклавши абзац перший у такій редакції:
"3. Бюджетні кошти виділяються для відшкодування суб'єктам господарювання
до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) завершених у
2009-2011 роках етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів,
у яких згідно з проектом повинно утримуватися не менш як 500 голів великої рогатої
худоби, у тому числі не менш як 300 корів або не менш як 1200 свиноматок, або не
менш як 1 млн. голів птиці, та до 30 відсотків вартості (без урахування податку на
додану вартість) завершених у 2009-2011 роках етапів будівництва та реконструкції
підприємств з виробництва комбікормів (далі - об'єкти).".
www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2011 р. № 405
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання
вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств
з виробництва комбікормів
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон «Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про землеустрій» (щодо
скорочення строку виготовлення документації із землеустрою)
Номер, дата реєстрації: 8369 від 08.04.2011
Ініціатор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України
Основною метою законопроекту є встановлення максимального терміну
виготовлення документації із землеустрою.
Проект акта розроблений на виконання абзацу третього підпункту «б» пункту 2
Плану організації виконання Указу Президента України від 10 грудня 2010 року
№1118/2010 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня
2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна», схваленого на
засіданні Кабінету Міністрів України 22 грудня 2010 року.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
контролю за використанням земельних ресурсів»
Номер, дата реєстрації: 8385 від 12.04.2011
Ініціатори: Народні депутати України Литвин Ю.О., Прутнік Е.А., Бондик В.А.,
Плотніков О.В.
Врегулювати ситуацію, що виникла можливо шляхом створення умов
стабільного фінансового забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони
земельних ресурсів.
Прийняття цього Закону України надасть можливість утворити у складі
державного бюджету спеціальний Державний фонд економічного стимулювання
підвищення родючості ґрунтів, кошти якого будуть спрямовуватися виключно на
вирішення проблем охорони і відтворення якісного і високопродуктивного стану
ґрунтів.
Аналогічний механізм фінансування в Україні існує. Згідно статті 17 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» утворено Державний
фонд охорони навколишнього природного середовища».
Джерелами наповнення Державного фонду економічного стимулювання підвищення
родючості ґрунтів можуть бути кошти: що надходять як штрафні санкції за
недотримання проектів землеустрою та встановлених сівозмін (Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості
ґрунтів»), а також компенсування втрат поживних речовин і гумусу з ґрунтів через
допущення від’ємного балансу цих елементів внаслідок безгосподарського,
споживацького використання земельних ресурсів.
Конституцією України земля визначена як основне загальнонаціональне
багатство, що перебуває під особливою охороною держави. Проте, це положення
Основного закону на сьогодні залишається лише гаслом.
До 1990 року питання збереження ґрунтів, відтворення та підвищення їх
родючості були пріоритетними і мали реальну державну підтримку. В цей період
виконувався практично увесь комплекс робіт, спрямованих на збереження ґрунтів і
обсяг цих робіт щорічно нарощувався.

- 36 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

В останні два десятиліття ситуація суттєво змінилася. До мінімуму скоротилося
проведення робіт з докорінного поліпшення ґрунтів, а окремі роботи взагалі не
проводяться вже кілька років поспіль.
Як наслідок, спостерігається стійка тенденція погіршення якісного стану ґрунтів.
Зменшуються запаси гумусу, безповоротно виносяться поживні речовини, йде
підкислення, засолювання, деструктуризація ґрунтів. За таких умов створюється
реальна загроза подальшої інтенсивної деградації ґрунтового покриву - основного
засобу аграрного виробництва.
З метою виправлення цього негативного стану, у 2003 році прийнято Закон
України «Про охорону земель» в якому, зокрема, виписані норми щодо фінансування
заходів з охорони земель і ґрунтів за рахунок Державного бюджету України.
Слід зазначити, що в державному бюджеті поточного року і двох попередніх
років існувала бюджетна програма, метою якої є фінансування заходів з охорони та
підвищення родючості ґрунтів. Проте, жодної гривні за цей період не було виділено.
Сільгоспвиробники через слабкий фінансово-економічний стан не мають
можливості спрямовувати кошти на ґрунтоохоронні заходи.
Якщо не вжити невідкладних, дійових заходів, процеси деградації ґрунтів
можуть стати незворотними.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№52 (41)
15 квітня
2011 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
15.04.2011
Україна заборонила ввезення з Індії сприйнятливих до ящуру тварин
Україна заборонила ввезення з Індії сприйнятливих до ящуру тварин, продукції і
сировини з них. Про це йдеться у рішенні Держветфітослужби України № 15-2-23/3218
від 15 квітня 2011.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на
території Індії зареєстровано масове поширення захворювання ящуром.
Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних державній службі
ветеринарної медицини, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту
в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.04.2011
Комітет ВРУ з питань аграрної політики рекомендує парламенту прийняти за
основу законопроект про Державний земельний кадастр
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує
парламенту прийняти за основу законопроект про Державний земельний кадастр.
Законопроект № 8077 передбачає оновлення базових норм з ведення
Державного земельного кадастру, що містяться у чинному Земельному кодексі.
Зокрема, наголошують автори законопроекту, якщо сьогодні державна реєстрація
земельної ділянки проводиться під час кожної транзакції і включає процедуру видачі
державних актів або реєстрації договорів оренди, законопроект цю процедуру зводить
тільки до присвоєння земельній ділянці кадастрового номера при його формуванні.
Крім цього, планується встановити, що аналіз поданої документації та внесення
всіх відомостей про земельну ділянку вносяться виключно районними (міськими)
територіальними органами центрального органу виконавчої влади із земельних
ресурсів.
Народні депутати також зазначили, що законопроект містить механізм
врегулювання порядку обміну інформацією між Державним земельним кадастром та
Державним реєстром майнових прав на нерухоме майно. Зокрема, пропонується
встановити, що інформація про внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про сформовану земельну ділянку разом з її кадастровим планом в
електронному (цифровому) вигляді надходить в орган, який здійснює державну
реєстрацію майнових прав на нерухоме майно. Останній, у свою чергу, направляє до
Державного земельного кадастру інформацію про те, що право на земельну ділянку
зареєстровано за певною особою.
Законопроект також передбачає скасування з 2013 р. державних актів на право
власності на земельні ділянки.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
15.04.2011
Угода з ЄС про зону вільної торгівлі буде підписана до кінця 2011 р. - М. Азаров
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15 квітня
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Угода в переговорах з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС буде підписано до кінця 2011 р., заявив глава українського уряду на
спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Д. Туском, повідомляє
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

- 38 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

"Певний прогрес у переговорах є. І ми плануємо нашу роботу так, щоб у цьому
році завершити цей складний переговорний процес. Так, щоб був досягнутий
компроміс між інтересами України і Європейського Союзу", - зазначив М. Азаров.
У свою чергу Д. Туск наголосив, що Польща буде підтримувати
євроінтеграційні прагнення України під час свого головування в ЄС.
"Якщо мова йде про європейську інтеграцію, то ми вважаємо, що всі прагнення
України у бік Європейського Союзу є обгрунтованими, і ви завжди можете
розраховувати на нашу солідарність і підтримку всіх заходів, які ви здійснюєте в цьому
напрямку", - зазначив він.
Д. Туск додав, що Польща зробить усе можливе для того, щоб угоду про
створення ЗВТ між Україною та ЄС було підписано під час головування Польщі в
Європейському Союзі.
«Інтерфакс-Україна»
15.04.2011
Компанія "Хліб Інвестбуд" уклала з с/г виробниками 500 форвардних контрактів
на суму 700 млн. грн.
Компанія "Хліб Інвестбуд" уклала з сільськогосподарськими виробниками 500
форвардних контрактів на зерно врожаю 2011 р. Про це повідомив генеральний
директор ТОВ "Хліб Інвестбуд" Р. Бровді.
"Станом на сьогоднішній день укладено понад 500 контрактів. Середній лот на
сьогоднішній день складає близько 650-700 т та відповідних контрактів підписано
більш ніж на 700 млн. грн.", - повідомив Р. Бровді.
За його словами, на сьогоднішній день сільгоспвиробники, які виявили бажання
купувати мінеральні добрива за пільговою ціною, його отримують. "Більше 50 тис. т
аміачної селітри на сьогоднішній день відправлено на адресу сільгоспвиробників, які
підписали форвардні договори", - сказав Р. Бровді.
Нагадаємо, компанія "Хліб Інвестбуд" згідно з договором з Аграрним фондом є
оператором форвардних закупівель. Предметом цих закупівель є зернові культури для
наповнення державного інтервенційного фонду.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.04.2011
ВРУ розгляне законопроект про компенсації с/г товаровиробникам витрат на
підвищення родючості грунтів
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У Верховній Раді України (ВРУ) зареєстровано законопроект, що передбачає
введення механізму компенсування сільськогосподарським товаровиробникам витрат,
понесених на виконання заходів з підвищення родючості грунтів, за умови позитивного
балансу поживних речовин і відшкодування землекористувачами коштів до державного
бюджету при негативному балансі.
Даний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів)" вносить зміни до
статей 5, 8 і доповнює новою статтею 8-1 закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель". Запропоновані зміни визначають повноваження
органів виконавчої влади в частині здійснення контролю за дотриманням стандартів і
нормативів у сфері охорони земель, а також за збереженням родючості грунтів.
Крім того, встановлюються нормативи показників виносу поживних речовин із
грунту урожаєм сільськогосподарських культур, які визначають рівень поживних
речовин, що витрачаються рослинами на формування одиниці продукції.
На думку авторів документа, прийняття даного законопроекту дозволить більш
чітко розмежувати поняття "охорона земель" і "охорона грунтів", їх функціональні
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особливості, відновити роботи з охорони грунтів, відновлення, підвищення та
збереження їх родючості та поліпшити екологічний стан грунтового покриву.
Нагадаємо, 17 березня 2011 ВРУ ввела мораторій строком на 5 років зі зміни
цільового призначення земельних ділянок рекреаційних об'єктів.
«РБК-Україна»
14.04.2011
В. Янукович затвердив
господарства України

положення

про

Державну

інспекцію

сільського

Президент України В. Янукович затвердив положення про Державну інспекцію
сільського господарства України (Держсільгоспінспекція). Відповідний указ
президента № 459/2011 від 13 квітня 2011 опублікований на офіційному сайті глави
держави.
Як йдеться в документі, Держсільгоспінспекція України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через міністра аграрної політики і продовольства України, входить до системи
органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду
(контролю) у агропромисловому комплексі.
Згідно з указом, Держсільгоспінспекція відповідно до покладених на неї завдань
організує і здійснює державний нагляд (контроль):
• у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони
земель усіх категорій і форм власності;
• у частині насінництва та розсадництва;
• у частині якості та безпеки сільськогосподарської продукції;
• у частині дотримання правил виробництва виноробної продукції;
• у частині дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо
сільськогосподарських рослин при створенні, дослідженні та практичному
використанні генетично модифікованих організмів у відкритих системах на
підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від
їх підпорядкування та форми власності;
• у частині родючості грунтів;
• у частині експлуатації і технічного стану машин;
• у частині охорони прав на сорти рослин.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.04.2011
Мінприроди України пропонує затвердити розміри тарифів на проведення
державної експертизи щодо ГМО
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Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) розробило
проект постанови Кабінету Міністрів, що затверджує розміри тарифів на проведення
державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих
організмів, призначених для використання у відкритій системі.
Норма часу на проведення експертизи визначена статтею 38 Закону України
"Про екологічну експертизу" і становить до 45 календарних днів, з продовженням, у
разі необхідності, до 60 днів, а у виняткових випадках - до 120 днів.
Розміри тарифів розраховані по "Методиці визначення собівартості платних
адміністративних послуг", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 66
від 27 січня 2010.
Передбачається, що собівартість проведення державної екологічної експертизи
складе: у термін до 45 календарних днів - 3 485 грн., в строк до 60 календарних днів - 4
683 грн., в строк до 120 днів - 9 366 грн.
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Метою прийняття проекту постанови є приведення у відповідність до вимог
законодавства нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та врегулювання
відносин у сфері державної екологічної експертизи документації по генетично
модифікованих організмах.
"ЛIГАБiзнесIнформ"
13.04.2011
Міжнародні організації та МінАПіП України розрахують стартову ціну зерна на
аукціонах з продажу квот - М. Присяжнюк
Міністерство аграрної політики і продовольства України залучило міжнародні
організації для визначення порядку розрахунку стартової ціни зерна на аукціонах з
продажу квот. Про це 13 квітня 2011 повідомив глава міністерства М. Присяжнюк.
"Ціни поки немає. Ми зараз залучили міжнародні організації та асоціації
зернотрейдерів, щоб вони запропонували нам порядок і стартову ціну", - сказав він.
За словами міністра, зокрема, до визначення порядку залучена Американська
торгова палата та Європейська бізнес-асоціація.
"Зараз цим займаються Американська торгова палата, Європейська бізнесасоціація і зернотрейдери спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі,
тому що встановлення ціни - не функції нашого міністерства", - додав він. У той же час
М. Присяжнюк не зміг уточнити, коли може відбутися перший аукціон, оскільки закон
ще не підписаний президентом країни.
Міністр також повідомив, що ніяких особливих обмежень доступу компаній до
участі в аукціонах не буде.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України 8 квітня 2011 прийняла в
цілому закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
державної підтримки розвитку сільського господарства", який надає Кабінету Міністрів
право продавати квоти на експорт зерна на аукціоні.
Закон передбачає, що кошти від продажу квот будуть акумулюватися на
окремому спеціальному рахунку держбюджету і використовуватися на державну
підтримку розвитку сільського господарства, зокрема, на компенсацію
товаровиробникам посіву гречки - 30%.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.04.2011
Товарно-матеріальні цінності будуть закуповуватися в Держкомрезерв України
через акредитовані товарні біржі
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Товарно-матеріальні цінності будуть закуповуватися в Держкомрезерв України
через акредитовані товарні біржі, що спростить процедуру торгів. Про це 8 квітня 2011
сказала перший заступник голови Держкомрезерву - голова комісії з проведення
реорганізації О. Тараненко в ході апаратної наради.
Також вона повідомила, що існує гостра необхідність у збільшенні обсягів
фінансування на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у Держкомрезерв, перш за
все, зерна. Тому Держкомрезерв вже підготував відповідні обгрунтування потреби в
коштах, які направлені до Міністерства фінансів України. "Ми повинні бути досить
переконливими в необхідності виділення додаткових коштів для здійснення закупівель
матеріальних цінностей до державного резерву, в першу чергу, зерна", - сказала вона.
"Наші підприємства не завантажені повністю, в цьому - основна проблема
неефективності роботи з переважної більшості державних підприємств системи
резерву, зокрема, зростання заборгованості з виплати заробітної плати", - вважає О.
Тараненко.
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12.04.2011
ВРУ розгляне законопроект про продовольчу безпеку України
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2011 року

Народний депутат України М. Кравченко вніс на розгляд ВРУ законопроект №
8370 від 08.04.11 р. "Про основи продовольчої безпеки України".
Як говориться в пояснювальній записці до документа, головною метою
прийняття даного законопроекту є визначення основ державної політики, спрямованої
на захист національних інтересів шляхом гарантування в Україні продовольчої безпеки
і попередження кризових продовольчих ситуацій шляхом узагальнення окремих
напрямків діяльності в галузі забезпечення продовольчої безпеки, регульованих
різними правовими актами, в єдиному документі та надання поштовху для ефективної
реалізації
програми
продовольчої
безпеки
України
з
урахуванням
сільськогосподарських можливостей країни, розробки відповідних заходів щодо
поліпшення постачання населення якісними та безпечними продуктами харчування.
Дія законопроекту № 8370 поширюється на галузі, що забезпечують
виробництво продукції сільського та рибного господарства, її заготівлю, зберігання,
переробку та реалізацію, аграрну науку і освіту, вирішення продовольчих і соціальних
проблем.
На думку автора законопроекту, прийняття та реалізація Закону Україну "Про
основи продовольчої безпеки України" буде сприяти проведенню державної політики,
спрямованої на досягнення стійкої тенденції підвищення кількісних та якісних
характеристик продовольчого споживання для всіх верств населення, усунення ризиків
порушення стабільності продовольчого забезпечення, підтримку сталого розвитку
національного агропромислового комплексу як запоруки продовольчої безпеки
держави. Кінцевою метою дії законопроекту є досягнення рівня і структури
харчування, необхідних для здоров'я нації.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.04.2011
МінАПіП України має намір скасувати пільги на імпорт насіння
Міністр аграрної політики і продовольства України М. Присяжнюк вважає, що
потрібно скасувати пільги на імпорт насіння. Про це він сказав, перебуваючи з робочою
поїздкою у Житомирській області.
"Ми створили насіннєву асоціацію з усіх наших селекціонерів. Це європейська
асоціація, яка захищає вчених, що працюють над сортами, це - по-перше. По-друге,
міністерство ініціювало і це пішло на узгодження, скасування пільг на ввезення
насіння, а пільги - це сплата ПДВ і мита", - підкреслив міністр. За словами міністра,
завдання скоротити ввезення імпортного насіння він вже дав.
Нагадаємо, що ринок вітчизняного насіння виявився дискримінованим через
норми Податкового кодексу. Документ звільнив від сплати ПДВ імпорт насіння, в той
час як українські виробники є платниками цього податку. Так, згідно з ПК, при
експорті насіння зернових культур товарних позицій 1001-1008 (2371а-14) і технічних
культур товарних позицій 1205 і 1206 (2371а-14) застосовується до 1 липня 2011
нульова ставка. Внутрішні виробники залишаються платниками цього податку перший виробник вирощеного в Україні насіння продає з ПДВ, який включається в
собівартість.
Ця норма ПК викликала здивування не лише в учасників ринку, але і у самих
імпортерів, які назвали її "нелогічною", оскільки традиційно уряд ратує за підтримку
внутрішнього виробника.
Додаткові податкові платежі українських товаровиробників призвели до того,
що українське насіння і імпортні аналоги, навіть з урахуванням логістичних витрат
імпортерів, коштують практично однаково.
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Традиційно на початок року припадає активний попит з боку аграріїв, які
купують насіння для весняної посівної. Враховуючи щорічну недостатню
забезпеченість сільгоспвиробників фінансовими ресурсами, фактор ціни грає основну
роль.
«UBR»
11.04.2011
Зернотрейдери, замішані в судових позовах, позбавляються права на експорт
зерна
Агротрейдери, замішані в судових позовах, позбавляються права на експорт
зерна. Про це розповіла керівник аналітичного відділу одного з консалтингових
агентств М. Колесник.
"Відповідно до закону (" Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення державної підтримки розвитку сільського господарства "- ред.), якщо
компанія має якісь судові позови, то позбавляється права на отримання експортних
квот. А ми розуміємо, що відкрити судовий розгляд щодо будь-якої компанії - дуже
легко, було б бажання. Наприклад, зараз багато трейдерів судяться з державою за
непрозорий розподіл експортних квот, а значить, вже автоматично не мають права на їх
отримання ", - пояснила М. Колесник.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла в цілому закон "Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення державної підтримки розвитку
сільського господарства", який надає Кабінету Міністрів України право продавати
квоти на експорт зерна на аукціоні.
Документ передбачає, що кошти від продажу квот будуть акумулюватися на
окремому спеціальному рахунку держбюджету і використовуватися на державну
підтримку розвитку сільського господарства, зокрема, на компенсацію
товаровиробникам посіву гречки (30%) і інших зернових (70%). Закон набирає чинності
з дня опублікування.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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4. ПОДІЇ ІРАР
 13 квітня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у
прес-конференції в медіа-холі УНН, присвяченій розвитку оптових ринків
сільськогосподарської продукції. Учасниками прес-конференції також були
заступник директора Департаменту розвитку аграрних ринків Міністерства
аграрної політики і продовольства Анатолій Розгон, комерційний директор
оптового ринку «Столичний» В’ячеслав Забєлін, керівник проекту «АПКІнформ: овочі і фрукти» Андрій Ярмак.
 14 квітня 2011 року у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ) на засіданні
Комітету підприємців АПК при ТППУ пройшло обговорення проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо ціноутворення».
Заступник директора ІРАР, член Комітету підприємців АПК при ТППУ
Корінець Р.Я. прийняв участь в обговоренні законопроекту та висловив
пропозиції щодо його поліпшення.
 15 квітня 2011 року заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. виступив на
Національному молодіжному форумі «Новітній інтелект України». Форум є
завершальним етапом V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній
інтелект України». На форум з’їхалися близько 100 осіб - переможці
регіональних етапів конкурсу – молоді дослідники з усіх куточків України.
Спільно із урядовцями, представниками громадських і молодіжних об’єднань та
наукових установ, які займаються або опікуються питаннями обдарованої
молоді, вони обговорювали шляхи підтримки інтелекту нації.
 Заступник директора ІРАР, генеральний директор Союзу учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Корінець Р.Я. та
канадські експерти Allan McNeil та Dennis Kowalsky під час зустрічі 15 квітня
2011 року обговорили можливості розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації в Україні.
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