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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 22 серпня 2011 р. № 828/2011
Про звільнення Ю. Марчука з посади першого заступника Голови Державного
комітету лісового господарства України
Звільнити МАРЧУКА
Юрія
Миколайовича
з
посади першого
заступника
Голови
Державного
комітету
лісового господарства України
відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю
України (322-08).
http://www.president.gov.ua/
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2011 р. № 900
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 березня 2009 р. № 282, зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку тваринництва
1. У пункті 34:
1) в абзаці першому слова “та запліднених шляхом штучного осіменіння
спермопродукцією бугаїв-плідників або природного парування з бугаями-плідниками,
допущеними до використання згідно з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м’ясних і
м’ясних порід” виключити;
2) абзац третій після слів “(крім реалізації іншим сільськогосподарським
підприємствам як нетелей)” доповнити словами “та ветеринарних обмежень в разі
придбання їх до досягнення шестимісячного віку”;
3) абзац четвертий викласти у такій редакції:
“Спеціальна бюджетна дотація за поголів’я закуплених у фізичних осіб
(населення) телиць надається у разі, коли закуплені телиці ідентифіковані та
зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж в місячний строк з моменту їх
придбання.”.
2. В абзаці шостому пункту 36 слова “разом з копією довідки про походження
телиці, виданої продавцю ліцензованим районним, міжрайонним або обласним
підприємством з племінної справи (селекційним центром) за формою згідно з додатком
22” виключити.
3. У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим” у всіх відмінках замінити словами “Міністерство аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим” у відповідному відмінку.
4. У додатках до Порядку:
1) у додатках 3, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 27, 30 і 33 слова “Міністр аграрної
політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим”;
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2) додатки 13 і 14 викласти в такій редакції: (див. на сайті джерела).
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. № 850
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці дванадцятому пункту 2 Порядку надання державним підприємствам
повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та
включення закладів і підприємств до реєстру закладів охорони здоров'я і підприємств
зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для
медичних і ветеринарних цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 2000 р. № 1753, слово "ДПА" замінити словом "ДПС".
2. У тексті Положення про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств
зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим
на медичні та ветеринарні цілі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 р. №1908, слова "Державна податкова адміністрація" в усіх
відмінках замінити словом "ДПС".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2001 р. № 940 "Про
заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору":
1) перше речення абзацу другого пункту 2 після слів "Державної податкової
адміністрації" доповнити словами "за погодженням з Міністром фінансів";
2) в абзаці сьомому пункту 9 слова "Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і
торгівлі";
3) у тексті постанови слова "Державна податкова адміністрація" в усіх
відмінках замінити словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. № 765 "Про
повноваження Державної податкової адміністрації:
1) у назві постанови слова "Державної податкової адміністрації" замінити
словами "Державної податкової служби";
2) у пункті 1:
в абзаці першому слова "Державну податкову адміністрацію" замінити словами
"Державну податкову службу";
в абзаці третьому слова "Міністерством аграрної політики" замінити словами
"Міністерством аграрної політики та продовольства".
5. У Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю
за його обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29
серпня 2002 р. № 1266
1) у пункті 2:
в абзаці
четвертому
слово
"Мінекономіки"
замінити
словом
"Мінекономрозвитку";
2) в абзаці третьому пункту
9
слово
"Мінтрансом"
замінити словом
"Мінінфраструктури";
3) у пункті 16 слово "Держкомстатом" замінити словом "Держстатом";
4) абзац перший пункту 16-1 виключити;
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5) в абзаці другому пункту 19 слова "територіальними органами Держстандарту"
замінити словами "в установленому законодавством порядку";
6) у тексті Порядку ( 1266-2002-п ) слова "акцизний збір" і "Державна податкова
адміністрація" в усіх відмінках замінити відповідно словами "акцизний податок" і
"ДПС" у відповідному відмінку.
6. Абзац перший пункту 6 Порядку застосування фінансових санкцій,
передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р.
№ 790, викласти в такій редакції:
"6. Рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 2 цього
Порядку, приймаються керівником, а у разі його відсутності - заступником керівника
органу, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим
ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртомсирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами (Департамент
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів
ДПС,
його
регіональні управління та їх територіальні підрозділи,
Мінекономрозвитку), чи керівником (його заступником) органів МВС, МОЗ, ДПС,
Держстату, Держспоживінспекції
відповідно до їх компетенції, визначеної
законодавством.".
7. У Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2004 р. № 508:
1) у пункті 4:
у другому реченні абзацу другого слово "Держспоживстандарту" замінити словом
"Держспоживінспекції";
в абзаці третьому слова "Державною податковою адміністрацією" і
"Держспоживстандартом"
замінити
відповідно
словами
"ДПС"
і
"Держспоживінспекцією";
2) у
пункті
6 слово
"Держспоживстандарт"
замінити словом
"Держспоживінспекція";
3) в абзаці п'ятому пункту 8 та пункті 10 слово "Держспоживстандартом"
замінити словом "Мінекономрозвитку".
8. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30
жовтня 2008 р. № 957 "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і
роздрібних
цін на окремі види алкогольних
напоїв
вітчизняного
виробництва" слова
"Міністерству економіки, Державній податковій адміністрації" замінити словами
"Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній податковій службі".
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 230 "Питання
імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним":
1) у тексті Порядку ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють
оптову торгівлю спиртом коньячним на підставі ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією,
затвердженого зазначеною
постановою, слово "ДПА" замінити словом "ДПС";
2) у тексті Порядку ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють
імпорт, експорт спирту коньячного, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. № 851
Про затвердження Порядку декларування наявності цукру
Відповідно до статті 3-1 Закону України
"Про
державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок декларування наявності

цукру,

що додається.

ПОРЯДОК
декларування наявності цукру
1. Цей Порядок визначає механізм декларування наявності цукру суб'єктами
господарювання, які виробляють і зберігають цукор, здійснюють оптову чи
роздрібну торгівлю цукром (далі - суб'єкти господарювання).
2. Суб'єкти господарювання складають декларацію про наявні обсяги цукру (далі декларація) за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках, один з яких
подають щомісяця до 5 числа територіальним органам Держсільгоспінспекції за
місцем зберігання цукру.
Строк зберігання декларації становить три роки.
3. Територіальні органи Держсільгоспінспекції:
подають у п'ятиденний строк зведену інформацію про наявні обсяги цукру за
формою згідно з додатком 2 Держсільгоспінспекції, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, облдержадміністраціям;
дають роз'яснення щодо заповнення декларацій та ведуть їх облік.
4. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за повноту і достовірність
даних, зазначених у декларації, відповідно до Закону.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. № 853
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

Випуск
№60 (49)
2 вересня
2011 року

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. № 478 "Про
перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних
та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної
ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів":
1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державного департаменту ветеринарної
медицини
Мінагропрому"
замінити словами "Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби";
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2) в абзаці першому пункту 2 слова "Державному департаменту ветеринарної
медицини
Мінагропрому"
замінити словами "Державній ветеринарній та
фітосанітарній службі".
2. У Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної
з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням
та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18
вересня 1995 р. № 746:
1) у пункті 3 слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної
Республіки Крим,
областей,
районів" замінити
словами "державними
фітосанітарними інспекціями";
2) у додатках 1 і 2 до Порядку слова "Начальник державної інспекції захисту
рослин" замінити словами "Начальник державної фітосанітарної інспекції".
3. У Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і
агрохімікатів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2
листопада 1995 р. № 881:
1) у пункті 4:
в абзаці другому слова "районній станції захисту рослин" замінити словами
"державній фітосанітарній інспекції";
в абзаці третьому слова "районному об'єднанню "Сільгоспхімія" замінити словами
"державній фітосанітарній інспекції";
2) в абзаці першому пункту 5 слова "Районні станції захисту рослин та об'єднання
"Сільгоспхімія" замінити словами "Державні фітосанітарні інспекції";
3) у пункті 6 слова "Мінсільгосппроду" і "Мінекобезпеки" замінити відповідно
словами "Мінагрополітики" і "Мінприроди";
4) у тексті Порядку ( 881-95-п ) слово "Мінстат" у всіх відмінках замінити
словами "Державна служба статистики" у відповідному відмінку.
4. У тексті Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за
застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і
агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 228 слова
"Головна державна інспекція захисту рослин Мінагрополітики" в усіх відмінках
замінити словами "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354 "Про
затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних
або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них" - із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. №
433:
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерства охорони навколишнього
природного середовища" замінити словами "Міністерства екології та природних
ресурсів";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 1 слова "лабораторій Головної державної інспекції захисту рослин
Мінагрополітики" замінити словами "відповідних лабораторій Держветфітослужби";
в абзаці другому пункту 3 слово "Мінпромполітики" замінити словами
"Агентством держмайна".
6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №
1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)":
1) доповнити додаток пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1. Мінагрополітики за погодженням з
Мінекономіки
та Мінфіном
встановлює тарифи на платні послуги, що надаються державними установами
ветеринарної медицини, крім тарифів на проведення обстежень (експертиз), які є
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підставою для видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України.";
2) пункт 24 виключити.
7. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. №
362 "Про умови оплати праці і матеріально-побутового забезпечення працівників
регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті" слова "Державний департамент ветеринарної
медицини" в усіх відмінках замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна
служба" у відповідному відмінку.
8. В абзаці першому пункту 3 Положення про карантинний ветеринарноміліцейський пост, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
березня 2002 р. № 394, слова "Державного департаменту ветеринарної медицини"
замінити словом "Держветфітослужби".
9. У тексті Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 березня 2002 р. № 395, слово "Держкомветмедицини" замінити словом
"Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 "Про
заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин":
1) в абзаці першому пункту 3 постанови слова "Державну службу з охорони прав на
сорти рослин" замінити словами "Державну ветеринарну та фітосанітарну службу";
2) у Положенні про представників з питань інтелектуальної власності на сорти
рослин, затвердженому зазначеною постановою:
у тексті Положення ( 1183-2002-п ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках
замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;
у додатках до Положення ( 1183-2002-п ):
у додатку 2 слова "Державна служба з охорони прав на сорти рослин" замінити
словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба";
у додатку 3 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";
у додатках 1-3 слова "Голова Державної служби з охорони прав на сорти рослин"
в усіх відмінках замінити словами "Голова Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби" у відповідному відмінку;
3) у пункті 4 Умов дотримання законних інтересів власника сорту рослин у разі
обмеження його виключного права, затверджених зазначеною постановою,
слово
"Держсортслужба" замінити словом "Держветфітослужба";
4) у Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин,
затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 5:
абзац другий викласти у такій редакції:
"Кошти від зборів, що сплачуються в національній валюті, зараховуються на
рахунок
з
обліку
власних
надходжень уповноваженого закладу експертизи
державної системи охорони прав на сорти рослин (далі - заклад експертизи),
відкритий в органах
Державної казначейської служби за бюджетною програмою, за якою здійснюється
фінансове забезпечення діяльності закладів експертизи в системі охорони прав на сорти
рослин.";
в абзаці третьому слово "Держсортслужби" замінити словами "закладу
експертизи";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Відомості про
реквізити рахунка закладу експертизи, відкритого для
зарахування коштів від зборів, оприлюднює Держветфітослужба в офіційному
бюлетені "Охорона прав на сорти рослин.";
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5) пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Заклад експертизи веде облік документів про сплату зборів та
здійснює
контроль за сплатою відповідно до вимог цього Порядку.";
6) у пункті 9 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби";
7) у тексті Порядку ( 1183-2002-п ) слова "Держсортслужба" і "Державне
казначейство" в усіх відмінках замінити відповідно словами "заклад експертизи" і
"Казначейство" у відповідному відмінку;
8) у додатку до Порядку ( 1183-2002-п ) в абзаці другому пункту 2 та пункті 9 у
графі "Види зборів" слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби".
11. У Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 121:
1) у тексті Порядку ( 121-2003-п ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках
замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;
2) у додатках 1-4 до Порядку ( 121-2003-п ) слова "Державна служба з охорони прав
на сорти рослин" у всіх відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у
відповідному відмінку.
12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №
313 ( 313-2003-п ) "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та
безпекою рибної продукції, що експортується" слова "Державний департамент
ветеринарної медицини" замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна
служба".
13. У Положенні про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення
в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003
р. № 686:
1) у тексті Положення ( 686-2003-п ) слово "Держсортслужба" в усіх відмінках
замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку;
2) у додатку 2 до Положення ( 686-2003-п ):
слова "МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ" виключити, а слова
"Державна служба з охорони прав на сорти рослин" і "Голова Державної служби з
охорони прав на сорти рослин"
замінити відповідно словами "Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба" і "Голова Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 "Про
деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин":
1) в абзаці першому пункту 3 постанови слова "Державній службі з карантину
рослин" замінити словами "Державній ветеринарній та фітосанітарній службі";
2) у
Порядку
проведення
огляду,
обстеження, аналізу, фумігації
(знезараження) та інспектування
(оформлення фітосанітарного та карантинного
сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин,
затвердженому
зазначеною постановою:
у пункті 16 слова "державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "державні фітосанітарні
інспекції";
у пункті 21:
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Державний фітосанітарний
інспектор
протягом п'яти календарних днів
після надходження зазначених документів проводить фітосанітарні процедури та
видає заявнику або уповноваженій ним особі фітосанітарний сертифікат чи
фітосанітарний сертифікат на реекспорт або надсилає обґрунтовану відмову в його
видачі.";
у пункті 26:
абзац четвертий виключити;
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пункт 27 викласти в такій редакції:
"27. Державний
фітосанітарний інспектор протягом п'яти календарних днів
після подання документів проводить фітосанітарні процедури та видає заявнику
або уповноваженій ним особі карантинний сертифікат або надсилає обґрунтовану
відмову в
його видачі.";
в абзаці другому пункту 29 слова "Державної інспекції з карантину рослин"
замінити словом "Держветфітослужби";
у тексті Порядку слова "Державної служби з карантину рослин" і "державний
інспектор з карантину рослин" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Держветфітослужба" і "державний фітосанітарний інспектор" у відповідному
відмінку;
3) у Порядку оформлення карантинного дозволу, затвердженому зазначеною
постановою:
абзаци п'ятий і шостий пункту 3 виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Держветфітослужба протягом п'яти днів розглядає подані заявником або
уповноваженою ним особою документи та видає карантинний дозвіл або надсилає
обґрунтовану відмову в його видачі.";
абзац тринадцятий пункту 7 викласти в такій редакції:
"Карантинний дозвіл
підписується
Головним
державним фітосанітарним
інспектором або його заступником і скріплюється печаткою.";
у тексті Порядку слова "Головна державна інспекція з карантину рослин" у всіх
відмінках замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
15. У Положенні про Державну фармакологічну комісію ветеринарної
медицини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007
р. № 807:
1) в абзаці другому пункту 1 слова "Державному департаменті ветеринарної
медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини (далі - Департамент)"
замінити словом "Держветфітослужбі";
2) у тексті Положення ( 807-2007-п ) слово "Департамент" в усіх відмінках
замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
16. У тексті
Положення
про
Державну
надзвичайну протиепізоотичну
комісію при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1350:
1) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова "Віце-прем'єр-міністр
України з питань аграрної політики" замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного розвитку і торгівлі";
2) в абзаці першому пункту 7 слова "Мінтрансзв'язку", "ДПА", "Української
академії аграрних наук" замінити відповідно словами "Мінінфраструктури", "ДПС",
"Національної академії аграрних наук";
3) в абзаці третьому пункту 14 слова "Державний комітет ветеринарної
медицини України" замінити словом "Держветфітослужба".
17. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
проведення
заходів
щодо
боротьби
з
шкідниками
та хворобами
сільськогосподарських рослин,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2008 р. № 398:
1) у пункті 8 слова "державні інспектори захисту рослин районів" замінити
словами "державні фітосанітарні інспектори";
2) у пункті 12 слова "Державним казначейством" замінити словами "у
встановленому законодавством порядку";
3) у тексті Порядку слова "державні інспекції захисту рослин Автономної
Республіки Крим та областей", "державні інспекції захисту рослин Автономної
-9-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

Республіки Крим, області" в усіх відмінках замінити словами "державні фітосанітарні
інспекції" у відповідному відмінку.
18. У підпункті 5 пункту 2 Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. №
446 слово "Держсортслужби" замінити словом "Держветфітослужби".
19. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 578 "Про
затвердження переліку платних послуг Державної служби з карантину рослин та
розміру плати за їх надання":
1) у постанові:
у назві та тексті постанови слова "Державна служба з карантину рослин" у всіх
відмінках замінити словами "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба" у
відповідному відмінку;
у пункті 2 слова "Міністерству аграрної політики" та "Державного комітету
статистики" замінити відповідно словами "Міністерству аграрної політики та
продовольства" та "Державної служби статистики";
2) у назві додатка до постанови слова "Державної служби з карантину рослин"
замінити словами "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби".
20. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. №
954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи
виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" позицію
"Держкомветмедицини" замінити позицією "Держветфітослужба".
21. У пункті 1 Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності у сфері карантину рослин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 947 слова "посадовими особами
органів Державної служби з карантину рослин" замінити словами "державними
фітосанітарними інспекторами".
22. У
тексті
Порядку
видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 слово
"Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному
відмінку.
23. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 106 "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
інспекціями захисту рослин":
1) назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися Державною ветеринарною
та фітосанітарною службою у сфері захисту рослин";
2) назву переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
інспекціями захисту рослин, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій
редакції:
"ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою
у сфері захисту рослин".
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24. В абзаці першому пункту 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2009 р. № 513 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та
визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)" слова "з питань аграрної політики" замінити словами "у сфері захисту
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рослин", а слова "державними інспекціями захисту рослин Автономної Республіки
Крим, областей і районів" - словами "державною фітосанітарною інспекцією".
25. У Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
префіксів та кормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
липня 2009 р. № 652:
1) в абзацах другому і третьому підпункту 11 пункту
6
слово
"Держкомветмедицини" замінити словом "Мінагрополітики";
2) у тексті Порядку слово "Держкомветмедицини" замінити словом
"Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
26. У тексті Типового положення про регіональну
службу державного
ветеринарно-санітарного
контролю
та
нагляду на державному кордоні та
транспорті", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23
липня
2009 р. № 801 слово "Держкомветмедицини" замінити словом
"Держветфітослужба" у відповідному відмінку.
27. У
тексті
Порядку
державної
реєстрації
генетично модифікованих
організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять
такі організми або отримані з їх використанням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 919 "Питання забезпечення реалізації
статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів",
слово "Держкомветмедицини" замінити словом "Держветфітослужба" у відповідному
відмінку.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 серпня 2011 р. № 870
Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку
виробництва продуктів дитячого харчування на 2012—2016 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва
продуктів дитячого харчування на 2012—2016 роки (далі — Програма), що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку за
поданням Міністерства аграрної політики та продовольства визначені Програмою
завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством
фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на
відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і
заходів, виходячи з фінансових можливостей бюджету.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству
аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству
економічного розвитку і торгівлі.
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Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку виробництва
безпечних та якісних продуктів дитячого харчування.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Розв’язати проблему, пов’язану з виробництвом продуктів дитячого
харчування, можливо двома способами, що передбачають:
перший — оновлення виробничих потужностей та збільшення обсягу
виробництва і асортименту продуктів дитячого харчування за рахунок власних коштів
підприємств, які виготовляють зазначені продукти, що не дасть змоги розв’язати
проблему комплексно;
другий, оптимальний — здійснення заходів із стимулювання розвитку
виробництва продуктів дитячого харчування та спеціальних сировинних зон для
виготовлення зазначених продуктів.
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
надання державної підтримки технічного переоснащення підприємств —
виробників продуктів дитячого харчування;
створення нових виробничих потужностей та лабораторного обладнання;
розроблення:
- стандартів і технічних регламентів позначення, пакування, маркування та
етикетування продуктів дитячого харчування;
- медико-біологічних вимог до безпечності та якості сировини і продуктів
дитячого харчування;
гармонізації вітчизняного законодавства у сфері безпечності та якості
продуктів дитячого харчування з міжнародним законодавством відповідно до вимог
Кодексу аліментаріус.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
збільшити обсяг:
- виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування;
- експорту продуктів дитячого харчування;
створити нові виробничі потужності;
розширити виробництво рідких та пастоподібних молочних продуктів
дитячого харчування, плодоовочевих консервів;
відновити виробництво консервів на основі м’яса та риби;
знизити енергоємність та зменшити втрати паливно-енергетичних ресурсів під
час виробництва продуктів дитячого харчування.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 643,43 млн. гривень, у
тому числі за рахунок державного бюджету — 457,78 млн., місцевих бюджетів — 12,3
млн., інших джерел — 173,35 млн. гривень.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту
державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2011 р. № 886
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та
птахівництві в науково-дослідних господарствах
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві в науководослідних господарствах, що додається.
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання
програми селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних
господарствах
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою “Селекція у тваринництві та птахівництві в
науково-дослідних господарствах” (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Національна академія аграрних наук (далі — Академія).
3. Одержувачі бюджетних коштів — дослідні господарства, які перебувають у
віданні Академії, є суб’єктами племінної справи у тваринництві і яким за результатами
державної атестації (переатестації) присвоєно статус племінного (кінного) заводу,
племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з
шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного
бджолорозплідника, заводської конюшні, трендепо, селекційного центру, підприємства
(об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції,
контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії)
генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та
підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на доплату за виконані роботи у сфері
селекції у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах або
відшкодування витрат, пов’язаних з:
1) придбанням (без права на перепродаж) для подальшого відтворення
племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження — тварин (велика рогата
худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі),
сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних яєць, які мають племінну (генетичну)
цінність, та розширенням власної племінної бази в результаті власного вирощування
(відтворення) тварин (крім птиці) за договорами купівлі-продажу, міни та іншими
цивільно-правовими договорами;
2) збереженням (утриманням) основного поголів’я тварин у племінних стадах
та утриманням (вирощуванням) кондиційного племінного ремонтного молодняку в
птахівництві.
Розміри доплати або відшкодування витрат визначені у додатку.
5. Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами конкурсу,
порядок проведення якого встановлюється Академією.
6. Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути дослідні господарства,
які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які
перебувають у процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як
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півроку заборгованість за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного
фонду України і заборгованість з виплати заробітної плати.
7. Бюджетні кошти розподіляються у такій пропорції (у відсотках):
молочне і м’ясне скотарство — 50—60;
свинарство — 25—30;
птахівництво — 5—10;
конярство — 1—2;
вівчарство — 8—13;
звірівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво — 2—5.
8. Розподіл бюджетних коштів між їх одержувачами проводиться пропорційно
наявному поголів’ю племінних тварин відповідної племінної цінності, обсягам
придбаних племінних (генетичних) ресурсів, наданим послугам або виконаним
роботам.
Пріоритет надається тим суб’єктам племінної справи у тваринництві, в яких
частка використання за минулий рік вироблених племінних (генетичних) ресурсів для
власних потреб не перевищує 50 відсотків таких ресурсів (крім великої рогатої худоби,
овець, кіз, коней, звірів, бджіл).
9. Виділення бюджетних коштів їх одержувачам здійснюється за умови, що
вони не отримують кошти на зазначений вид робіт за іншими бюджетними
програмами.
10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється в установленому законом порядку.
Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків,
реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Казначейством.
11. Для отримання бюджетних коштів їх одержувачі подають відомості про
обсяги виконаних робіт за формою, визначеною Академією.
Відомості про обсяги виконаних робіт затверджуються Академією.
12. До відомостей про обсяги виконаних робіт додаються:
1) у разі придбання для подальшого відтворення племінних (генетичних)
ресурсів вітчизняного походження:
копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів на племінні
(генетичні) ресурси, ветеринарних свідоцтв, паспортів тварин, завірені в установленому
порядку. У разі коли кількість таких документів становить понад 20 одиниць, подається
тільки реєстр зазначених документів (крім документів щодо спермопродукції),
засвідчений керівником підприємства та скріплений печаткою;
копії документів на придбання племінних (генетичних) ресурсів (рахунки,
рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення,
договори про виконання робіт або реєстри), завірені в установленому порядку;
копія звіту про стан тваринництва (форма № 24-сг) щодо наявності тварин на 1
січня і перше число місяця, що настає за звітним періодом поточного року, засвідчена
керівником та скріплена печаткою одержувача бюджетних коштів;
2) у разі збереження (утримання) генофонду існуючих, локальних і зникаючих
порід у племінних стадах — копія звіту про стан тваринництва (форма № 24-сг) щодо
наявності тварин на 1 січня і перше число місяця, що настає за звітним періодом
поточного року, засвідчена керівником та скріплена печаткою одержувача бюджетних
коштів, та результати оцінки тварин за власною продуктивністю та (або) якістю
потомства.
13. Бюджетні кошти спрямовуються їх одержувачам головним розпорядником
бюджетних коштів на підставі підтвердних документів шляхом перерахування суми
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витрат із власного реєстраційного рахунка на поточний рахунок одержувача, відкритий
в установі банку.
14. Одержувачі бюджетних коштів подають до Академії щомісяця до 15 числа
та щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт про їх використання за формою, що
затверджується Академією.
15. Академія щокварталу до 25 числа наступного місяця та в місячний строк
після закінчення бюджетного року подає до Мінфіну звітність про використання та
спрямування бюджетних коштів із зазначенням результатів аналізу ефективності їх
використання.
16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2011 р. № 928
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794, зміни, що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів
1. У пункті 3:
1) у підпункті 3:
в абзаці першому слова “в тому числі” замінити словами “та кредитами,”, а
слова і цифри “у 2010 році” — словами і цифрами “у 2010 і 2011 роках”;
абзац дев’ятий після слів “обладнання вітчизняного” доповнити словами “, а
борошномельним і хлібопекарським підприємствам та іноземного”;
2) у підпункті 4:
в абзаці першому слова “в тому числі” замінити словами “та кредитами,”, а
слова і цифри “у 2010 році” — словами і цифрами “у 2010 і 2011 роках”;
абзац третій після слів “для теплиць” доповнити словами “, сховищ для
зберігання овочів та фруктів”.
2. Абзац четвертий пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
“до 1 липня 2011 р., — за умови, що сума відсотків за користування кредитами
та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками послуг
(розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 21 відсоток
річних, а в іноземній валюті — 13 відсотків річних;
починаючи з 1 липня 2011 р., — за умови, що сума відсотків за користування
кредитами та за додатково укладеними договорами, предметом яких є надання банками
послуг (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління
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кредитами, консультаційні послуги), не перевищує у національній валюті 19 відсотків
річних, а в іноземній валюті — 10 відсотків річних.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами шостим
— восьмим.
3. В абзаці другому пункту 6 слова “Рада міністрів Автономної Республіки
Крим” замінити словами “Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим”, а слова “заступник Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим” — словами “заступник Міністра аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим”.
4. У пункті 9 слова “Ради міністрів Автономної Республіки Крим” замінити
словами “Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки
Крим”.
5. Абзац четвертий пункту 12 після слів “енергозберігаючих виробничих
об’єктів” доповнити словами “, товарно-матеріальних цінностей, використаних для
будівництва та реконструкції виробничих об’єктів,”.
6. В абзаці першому пункту 13 слова і цифри “протягом 10 днів після
прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів для
здешевлення кредитів” та “зазначених” виключити.
7. У пункті 14:
абзац другий викласти в такій редакції:
“Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в
порядку, встановленому Казначейством.”;
в абзаці п’ятому слова “Державної казначейської служби” замінити словом
“Казначейства”.
8. У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики Автономної
Республіки Крим” та “управління промисловості та агропромислового розвитку” в усіх
відмінках замінити відповідно словами “Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим” та “управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу” у відповідному відмінку, а слова
“Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх відмінках — словом
“Мінагрополітики”.
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04 серпня 2011 № 377
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 28 грудня 2005 року № 759
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Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні продукти",
наказу Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я
України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 21.01.2005 р. № 24/28/18 "Про затвердження Порядку ведення реєстру
атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 26.01.2005 р.
за № 100/10380,
на підставі подання за результатами проведення атестації виробництва молока,
молочної сировини і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та з метою
інформування про суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво молока,
молочної сировини і молочних продуктів,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України від 28 грудня
2005 року № 759 "Про внесення до Реєстру атестованих виробників молока, молочної
сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання" (зі змінами) такі зміни:
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1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і
молочних продуктів (далі – Реєстр) суб’єктів господарювання, які здійснюють
виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво
молока, молочної сировини і молочних продуктів, згідно з додатком 2.
2. Департаменту продовольства (Куць О.І.) в десятиденний строк повідомити
суб'єктів господарювання про факт їх виключення з Реєстру та забезпечити розміщення
даних Реєстру на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
www.minagro.kiev.ua
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
02.08.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про додаткові заходи щодо забезпечення сільськогосподарських підприємств
природним газом та електричною енергією у 2011-2012 роках"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про додаткові заходи щодо забезпечення сільськогосподарських
підприємств природним газом та електричною енергією у 2011-2012 роках" та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та
продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про додаткові заходи щодо забезпечення сільськогосподарських підприємств
природним газом та електричною енергією у 2011-2012 роках" розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: (www.minagro.kiev.ua, розділ "Держава і економіка, відстеження результатів
регуляторних актів, оприлюднення нормативно-правових актів".
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
• 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, е-mail@dkrp.gov.ua;
• 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, е-таіі: Уkhomenko@minapk.gov.ua.
Метою проекту постанови є врегулювання питань забезпечення природним
газом і електроенергією за стабільними цінами сільськогосподарських підприємств у
період 2011-2012 років.
Мета досягається шляхом забезпечення тепличних господарств, які є
виробниками найнеобхідніших для населення видів овочевої продукції, паливноенергетичними ресурсами за спеціальними цінами, в тому числі:
природним газом (за рахунок наявних ресурсів природного газу власного
видобутку НАК "Нафтогаз України" та отриманого за зовнішньоекономічними
контрактами) за спеціальними цінами, які затверджуються Національною комісією
регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ) з урахуванням того, що для
тепличних господарств збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ, що використовується ними для технологічних потреб, у період з 1
листопада 2011 р. по 31 березня 2012 р. встановлений за нульовою ставкою;
електричною енергією за тарифами споживачів 1 класу напруги з урахуванням
того, що у період з 1 вересня 2011 року до 1 травня 2012 року буде призупинено
підвищення цін на електроенергію для зазначених тепличних господарств за умови
проведення ними повних поточних розрахунків за спожиту електроенергію.
Крім
того,
проект
постанови
передбачає
встановлення
для
сільськогосподарських підприємств, які розташовані у межах 30-ти кілометрових зон
біля атомних електростанцій, тарифів на електроенергію на рівні собівартості
виробленої електроенергії.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо
забезпечення сільськогосподарських підприємств природним газом та електричною
енергією у 2011-2012 роках" (далі – проект постанови) розроблено Мінагрополітики
України з метою надання ефективної допомоги щодо забезпечення природним газом
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та електричною енергією тепличних господарств і сільськогосподарських підприємств,
які розташовані у 30-ти кілометрових зонах атомних електростанцій, для вирощування
ними сільськогосподарської продукції.
www.minagro.kiev.ua
05.08.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Інструкції з товарознавчої оцінки
та маркування м’яса»
Проект наказу Мінагрополітики України «Про затвердження Інструкції з
товарознавчої оцінки та маркування м’яса» (далі – проект наказу) розроблено на
виконання положень Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».
Завданням проекту наказу є затвердження інструкції проведення
товарознавчого маркування (товарознавчого клеймування) м'яса в тушах, півтушах або
четвертинах усіх видів забійних тварин, а також тушок птиці, кролів і нутрій,
вироблених відповідно до чинних нормативно-правових актів України, що, в свою
чергу, сприятиме посиленню контролю за якістю м'яса та відповідальності суб'єктів
господарювання
на
ринку
м'яса
при
його
проведенні,
підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняної продукції і подальшому розширенню зовнішніх
ринків.
З метою отримання зауважень і пропозицій, проект наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з
товарознавчої оцінки та маркування м’яса» розміщено на веб-сайті Мінагрополітики
України за адресою: www.minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту наказу Мінагрополітики
України можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту продовольства або на адресу
електронної пошти Державного комітету України з питань регуляторної політики 01011
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою розроблення проекту наказу є посилення контролю за якістю м'яса та
відповідальності суб'єктів господарювання на ринку м'яса при його проведенні для
забезпечення якості харчових продуктів стосовно захисту життя і здоров'я населення.
Завданням проекту наказу є затвердження інструкції проведення
товарознавчого маркування (товарознавчого клеймування) м'яса в тушах, півтушах або
четвертинах усіх видів забійних тварин, а також тушок птиці, кролів і нутрій,
вироблених відповідно до чинних нормативно-правових актів України, що, в свою
чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та
подальшому розширенню зовнішніх ринків.
Проект наказу визначає товарознавчу оцінку та маркування, вимоги щодо
нанесення і відповідальність за його проведення.
Виробництво харчових продуктів – складний багатоетапний процес, де на
кожному виробничому етапі існує ризик зниження безпечності та якості продукції. Для
підтвердження належної діяльності суб’єкта господарювання щодо забезпечення
безпечності та якості продукції на всіх стадіях її виробництва («від лану до столу»)
здійснюється контроль у сфері господарської діяльності.
На виконання положень Закону України «Про безпечність та якість харчових
продуктів» розроблено проект наказу Мінагрополітики України «Про затвердження
Інструкції з товарознавчої оцінки та маркування м’яса».
Практичний підхід, побудований на розмежуванні функцій ветеринарної
служби з визначення безпечності і фахівця (технолога) з визначення якості м’яса, дасть
можливість посилити контроль на вітчизняному виробництві та випускати безпечну та
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якісну продукцію. Це, в свою чергу, сприятиме посиленню контролю за якістю
продукції тваринного походження з боку суб'єктів господарювання, дозволить
підвищити її конкурентоспроможність, розширити зовнішні ринки збуту та забезпечить
населення України якісними і безпечними продуктами харчування.
www.minagro.kiev.ua
05.08.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Технічного регламенту “Виробництво повнораціонних
комбікормів та білково-вітамінних добавок”
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту “Виробництво
повнораціонних комбікормів та білково-вітамінних добавок” Мінагрополітики
оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України.
Проект постанови розроблено на підставі Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» та наказу Мінагрополітики від 17 червня 2005р. №272.
Метою розроблення даного проекту постанови Кабінету Міністрів України є
одержання нормативно-правового акта Технічного регламенту “Виробництво
повнораціонних комбікормів та білково-вітамінних добавок”, направленого на
встановлення єдиних обов’язкових вимог до комбікормової продукції і до її
виробництва, зберігання, реалізації та утилізації неякісної продукції, правил
ідентифікації, вимог до пакування і маркування продукції, охорони довкілля, а також
підтвердження відповідності на основі чинного законодавства України.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного
регламенту “Виробництво повнораціонних комбікормів та білково-вітамінних
добавок” і аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua (розділ «Регуляторні акти»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту і аналізу регуляторного впливу в
письмовій та електронній формі просимо надати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
ДП ДАК «Хліб України» «Київський інститут хлібопродуктів»,Вул. Верхній
Вал, 72, м. Київ, 04655 E-mail:inst_hleb@ukr.net
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 E-mail: mail@dkrp.gov.ua
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
«ВИРОБНИЦТВО ПОВНОРАЦІОННИХ КОМБІКОРМІВ ТА
БІЛКОВО-ВІТАМІННИХ ДОБАВОК»

Випуск
№60 (49)
2 вересня
2011 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Технічний регламент безпосередньо і через посилання містить обов’язкові
для виконання вимоги до технології виробництва повнораціонних комбікормів та
білково-вітамінних добавок (далі – комбікормова продукція) для тварин і птиці,
правил ідентифікації, пакування та маркування комбікормової продукції, в плані
визначення застережень від небезпечності він відповідає основним вимогам
Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22.09.2003 р. № 1831/2003
з питань кормових добавок, що використовують у годівлі тварин.
2. Дотримання вимог цього Технічного регламенту є обов’язковим для:
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суб’єктів господарської діяльності щодо вироблення повнораціонних
комбікормів, білково-вітамінних добавок та їхньої реалізації;
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють нагляд за ринком;
центрального органу виконавчої влади з технічного регулювання у сфері
безпечності кормів.
3. Основні терміни у Технічному регламенті викладено у значенні,
наведеному в законах України «Про стандартизацію», «Про підтвердження
відповідності», «Про ветеринарну медицину».
У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:
білково-вітамінні добавки (далі – БВД) – однорідна суміш подрібнених до
необхідної крупності високобілкових і мінеральних кормових продуктів та біологічно
активних речовин;
кокцидіостатики та гістомоностатики – речовини проти паразитної дії, які
призначені вбивати чи припиняти ріст найпростіших;
кормові добавки – субстанції, мікроорганізми, інші ніж кормовий матеріал та
премікси, які зазвичай у чистому вигляді не використовують як корми, а
цілеспрямовано додають до корму чи води з метою поліпшення характеристик кормів
або продуктів тваринного походження, досягнення сприятливого впливу на колір
декоративних риб або птахів, задоволення поживних потреб тварин, зменшення
несприятливого впливу відходів тваринництва на навколишнє середовище,
вдосконалення виробництва продуктів тваринного походження, підвищення
продуктивності або благополуччя тварин шляхом впливу на їх шлункову та кишкову
флору, або засвоюваність корму;
обіг – переміщення або зберігання комбікормової продукції та будь-які інші
законні дії, пов’язані із зміною права власності чи володіння, включаючи торгівлю,
обмін або дарування;
партія – будь-яка визначена виробником кількість товару з однаковою назвою
та властивостями, вироблена за визначений виробником період часу за однакових
умов, на одній і тій самій потужності (об’єкті), транспортується одним і тим же
транспортним засобом, та за необхідності супроводжується одним і тим самим
відповідним ветеринарним документом;
повнораціонний комбікорм – комбікорм, що повністю забезпечує потребу
тварин у поживних, мінеральних та біологічно активних речовинах і призначений для
згодовування їм як єдиного корму;
рецепт – документ, за яким визначається кількісне співвідношення
компонентів при виготовленні комбікормової продукції;
сертифікат відповідності – документ, який підтверджує, що продукція,
системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал
відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного
документа, визначеного законодавством;
технологічна добавка – будь-яка речовина, що сама по собі не є кормовим
продуктом, а використовується лише для оброблення кормових добавок з метою
досягнення технологічних цілей, що може бути результатом ненавмисної або
технологічно неминучої присутності осадів речовини або їх похідних в кінцевому
продукті і в результаті ні сама, ні її похідні не можуть проявити небажану реакцію
своїми залишками на здоров’я людини, тварин чи на стан навколишнього середовища
та не вплинуть негативно на кінцевий продукт.
4. При дотриманні вимог Технічного регламенту дозволено уведення в обіг
повнораціонних комбікормів і білково-вітамінних добавок у разі їхнього використання
за призначенням.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ПОВНОРАЦІОННИХ
КОМБІКОРМІВ ТА БІЛКОВО-ВІТАМІННИХ ДОБАВОК
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5. Під дію цього Технічного регламенту підпадають повнораціонні
комбікорми і білково-вітамінні добавки, які виробляють згідно з рецептами за
технологією, що гарантує безпечність та задану якість продукції.
Санітарно-гігієнічні вимоги до компонентів і комбікормової продукції мають
забезпечувати вимоги Закону України “Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення”, Закону України “Про ветеринарну
медицину” і відповідним наказам Мінагрополітики України.
6. При виробленні повнораціонних комбікормів і білково-вітамінних добавок
використовують кормові продукти, біологічно активні речовини, кормові та
технологічні добавки, що мають державну реєстрацію в Україні.
7. За компонуванням і ефективністю виконання операцій технологічні лінії
комбікормових підприємств повинні пройти технічну атестацію на відповідність
виробленої комбікормової продукції зазначеним
у норматив-них документах
показникам.
8. При транспортуванні сировини чи комбікормової продукції забезпечується
збереження їхньої безпечності та якості, захист від забруднення, включаючи пил і дим.
9. Транспортувати комбікормову сировину, кормові добавки і комбікормову
продукцію транспортними засобами, на яких раніше перевозили отрутохімікати,
бензин, газ, інші отруйні та із специфічним запахом речовини, заборонено.
10. Особи, що контактують з сировиною та комбікормовою продукцією,
зобов’язані працювати у спецодязі, дотримуватися правил особистої гігієни,
забезпечувати безпечність і якість продукції, її збереження, безпеку виробництва та
виконання правил транспортування.
11. Державний ветеринарно-санітарний контроль за виробництвом, за якістю,
зберіганням та реалізацією комбікормової продукції проводять у межах їхньої
компетенції уповноважені територіальні органи ветеринарної медицини і ті організації
що мають дозвіл.
12. У разі проведення наукових експериментів з БВД і повнораціонни-ми
комбікормами має бути дозвіл з умовою додаткового аналізу отриманих харчових
продуктів на їх безпечність для здоров’я людини, тварин та навколишнього
середовища.
13. Змішування змішаних добавок, на які є дозвіл для використання, не може
бути продуктом спеціального дозволу; в такому випадку дозвіл на новий вид
повнораціонних комбікормів або БВД не потрібний.
14. Реалізація комбікормової продукції з складовими добавками, термін
дозволу на які закінчився, є правомірною протягом терміну зберігання, якщо на дату
виготовлення продукції дозвіл ще діяв.
15. До неякісних повнораціонних комбікормів, БВД та комбікормової
сировини відносять продукти якісні показники і споживчі властивості яких не
відповідають зазначеним у чинному нормативному документі вимогам, а також ті,
безпечність та якість яких знизилися внаслідок пошкодження тари, за наявності
сторонніх запахів, ознак замокання, сторонніх домішок або предметів, що можуть бути
видалені; за порушення пакування чи маркування.
16. Вилучення з обігу небезпечної і неякісної комбікормової продукції
здійснюють відповідно до вимог Закону України “Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”.
17. Керівні працівники цеху чи дільниці з виробництва повнораціонних
комбікормів та БВД повинні мати освіту за фахом або пройти курси підвищення
кваліфікації і мати щонайменше трирічний стаж практичної роботи зі спеціальності.
ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
18. Для комбікормової продукції тара має відповідати основним вимогам
затвердженого Держспоживстандартом 24 грудня 2004 р. №289 «Технічного
регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та
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відходів пакування» й іншим чинним нормативним документам та нормативноправовим актам.
19. Транспортна тара для пакування комбікормової продукції повинна бути
чистою, сухою, міцною, не зараженою шкідниками і без стороннього запаху. Не
дозволяється безпосереднє зважування неупакованої комбікормової продукції.
20. Маркування комбікормової продукції виконують відповідно до вимог
Закону України “Про ветеринарну медицину» та цього Технічного регламенту.
21. Маркування повнораціонних комбікормів і білково-вітамінних добавок
включає:
назву продукції;
номінальну кількість продукту в установлених одиницях виміру, а також
гранично допустимі відхилення від номінальної кількості або посилання на
нормативний документ за яким їх встановлено;
складові комбікормової продукції;
наявність в комбікормовій продукції генетично модифікованих організмів;
вміст речовин з кокцидіостатичною та гістомоностатичною діями;
кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності
повнораціонних комбікормів та БВД для споживання;
умови зберігання комбікормової продукції;
позначення нормативного документа, якому відповідає повнораціонний
комбікорм або білково-вітамінна добавка;
найменування та адресу виробника, місце виготовлення повнораціонного
комбікорму або БВД, номер партії;
порядок використання (якщо такий передбачено) комбікормової продукції.
22. Не дозволено за маркування комбікормової продукції наводити
інформацію щодо її лікувальних властивостей без дозволу центрального органу
виконавчої влади у сфері ветеринарної медицини.
23. У разі проведеної за межами країни оцінки відповідності комбікормової
продукції результати її визнають на підставі міжнародних договорів України, а також
на підставі визнання еквівалентності загальних або спеціальних ветеринарносанітарних заходів між торговими партнерами.
Ціллю державного регулювання є встановлення обов’язкових вимог до
процесів виробництва повнораціонних комбікормів та білково-вітамінних добавок
(далі – комбікормова продукція), її зберігання, транспортування, реалізації, утилізації,
вилучення з обігу неякісної і небезпечної, до правил ідентифікації, вимог до пакування
та маркування продукції, що забезпечує захист життя і здоров’я людини та тварин,
безпеку, охорону довкілля, запобігання недобросовісні
У зв’язку з вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ) важливим
питанням є формування зовнішньоекономічної політики країни, з урахуванням правил
і вимог, що діють у СОТ та згідно з директивами Європейського Союзу.
Необхідність розроблення і затвердження Технічного регламенту
«Виробництво повнораціонних комбікормів та білково-вітамінних добавок» (далі –
Технічний регламент) викликана потребою у сприянні розвитку національної
економіки шляхом удосконалення системи технічного регулювання в галузі,
підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної комбікормової продукції, захисту
внутрішнього ринку від надходження небезпечної і неякісної продукції та
забезпеченню успішного функціонування України в СОТ.
www.minagro.kiev.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про затвердження Положення про сертифікат
племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних
(генетичних) ресурсів”.
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу
Мінагрополітики України “Про затвердження Положення про сертифікат племінних
(генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів”
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Міністерство аграрної
політики та продовольства України з 05.08.2011 2011 року оголошує про його
публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Проект наказу передбачає затвердження положення про сертифікати на
племінні (генетичні) ресурси та форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.
Положення про сертифікати на племінні генетичні ресурси та зразки форм сертифікатів
племінних (генетичних) ресурсів розроблено з метою забезпечення виконання ст. 13
Закону України “Про племінну справу у тваринництві” (із змінами) та Закону України
від 29.06.2010 № 2374-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
племінної справи у тваринництві”.
Повний пакет документів проекту наказу Мінагрополітики України “Про
затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків
форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів” розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу в
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001 E-mail: mentu@minapk. gov.ua
Затвердження наказу забезпечить приведення у відповідність нормативноправових актів з племінної справи у тваринництві згідно з Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо племінної справи у тваринництві”,
підтвердження якості племінних (генетичних) ресурсів та захист ринку споживачів
племінних (генетичних) ресурсів від неякісної продукції.
З метою забезпечення виконання ст. 13 Закону України “Про племінну справу
у тваринництві” (із змінами) та Закону України від 29.06.2010 № 2374-VІ “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо племінної справи у тваринництві”
необхідно розробити
та затвердити Положення про
сертифікат племінних
(генетичних) ресурсів та зразки форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів.
www.minagro.kiev.ua
29.08.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
Про затвердження Технічного регламенту «Процедури оцінки зберігання
борошномельної продукції».
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1. Статистичний зміст проекту.
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного
регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції» розроблено на
виконання Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності” і відповідно до наказу Мінагрополітики від 13.05.2008 р. №294.
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Метою Технічного регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної
продукції» є створення бази основних нормативно-правових актів, гармонізованих до
вимог ЄС, формалізація вимог на методи та методики контролю борошномельної
продукції, що дозволятимуть отримувати її задекларований рівень безпечності та
якості, запобігатимуть недобросовісній практиці, а також підтверджуватимуть
відповідність на основі законодавства України.
Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного
регулювання ринку борошномельної продукції, яка виробляється, використовується та
імпортується, захист від надходження неякісної борошномельної продукції та усунення
технічних бар’єрів у торгівлі, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняної борошномельної продукції, та подальшому
розвитку міжнародної торгівлі.
2. Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект,
адреса та телефони.
Департамент розвитку аграрного ринку, тел. 278-80-49, e-mail:
standart@minapk.gov.ua, вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001.
3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту акта.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції» розміщено на
веб-сайті Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua
4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань та спосіб їх надання.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань
приймаються розробником акта протягом одного місяця з дня оприлюднення
електронною поштою на адресу: standart@minapk.gov.ua, та до ДП «УкрІСГАГВ» за
адресою: 07402, Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 5, факс
(04594) 5-31-46, e-mail: VISHAGI@ukr.net
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ЗБЕРІГАННЯ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Технічний регламент містить обов’язкові для виконання вимоги до
процедур оцінки зберігання борошномельної продукції, правил оцінки відповідності,
правил ідентифікації, планування і маркування продукції, відповідає основним вимогам
Регламенту від 27 січня 1997 року (ЄС) №258/97 Європейського Парламенту та Ради
про нові продукти харчування та харчові інгредієнти.
2. Дотримання Технічного регламенту обов’язкове для:
суб’єктів господарської діяльності у сфері використання борошномельної
продукції;
органів з оцінки відповідності, вимоги до яких передбачені постановою
Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. №59 «Про затвердження Порядку
здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і
послуг вимогам технічних регламентів»;
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють ринковий нагляд;
центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з
технічного регулювання у сфері безпечності харчових продуктів.
3. В Технічному регламенті основні терміни використано у значенні,
наведеному в законах України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності», «Про стандартизацію», «Про
підтвердження відповідності», «Про безпечність та якість харчових продуктів» та у
чинних в Україні нормативно-правових документах:
зерно – плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовують
для харчових, насіннєвих, кормових і технічних цілей;
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нутрієнти – добавки, призначені для відновлення рівня вмісту вітамінів і
мінеральних речовин, втрачених у процесі перероблення та зберігання зерна, що
використовується для вироблення борошномельної продукції;
партія – кількість однорідного за якістю зерна, яке призначається для
одночасного приймання, відвантаження чи зберігання та оформлене одним документом
якості і безпечності (вміст пестицидів, токсичних елементів, мікотоксинів,
радіонуклідів);
органічне сільське господарство – особливий вид управління господарством,
який характеризується турботою щодо всіх компонентів навколишнього середовища
способом запровадження обмежень або заборони використання речовин чи
агроприйомів, що негативно впливають на довкілля, псують або забруднюють
навколишнє середовище, підвищують ризики у продовольчому ланцюзі;
ризик – вірогідність шкідливого впливу на здоров’я суб’єкта, а також
серйозність цього впливу, пов’язану з небезпечністю;
харчовий продукт – будь-яка речовина або продукт, перероблені, частково
перероблені, що за призначенням або за належним очікуванням будуть спожиті
людиною.
4. Уведення в обіг борошномельної продукції за умови дотримання Технічного
регламенту дозволяється тільки у разі її належного використання за призначенням.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
5. Санітарно-гігієнічні вимоги до борошномельної продукції мають
відповідати Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”, Закону України “Про безпечність та якість харчових
продуктів” і чинним наказам Мінагрополітики України.
6. Вироблення та зберігання борошномельної продукції має здійснюватися з
дотриманням вимог Інструкції ЄС від 22.09.2003 №1829/2003 «Про генетично
модифіковані харчові продукти та корми».
7. Вид помелу, асортимент борошномельної продукції і показники її
безпечності та якості визначаються чинними нормативними документами і
договірними умовами замовника.
8. Зберігання борошномельної продукції на складах має відбуватися на
підставі договору складського зберігання з оформленням складських документів на
партію у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.
9. Складські документи мають бути введені в реєстр складських документів
зернового складу.
10. За приймання партій борошна необхідно дотримуватися принципу
окремого зберігання борошна за ґатунками та іншими основними показниками якості
(за необхідністю).
11. Правила приймання партій зернових культур, для вироблення
борошномельної продукції, інформативність супроводжуючих документів, методи
відбирання проб мають відповідати вимогам чинних нормативних документів.
12. Вологість борошномельної продукції, зольність, вміст металомагнітної
домішки, зараженість шкідниками та інші показники безпечності і якості мають
задовольняти вимоги чинних національних стандартів, що дозволяють її
використовувати для харчових потреб різного споживчого призначення.
13. Методи визначення показників безпечності і якості борошна повинні
відповідати вимогам стандартів ISO та інших чинних в Україні нормативно-правових
документів.
14. Введення нутрієнтів у борошно (вітамінізація борошна, додавання глютену
тощо) допускається за наявності відповідної функції у затвердженій технологічній
схемі.
15. Вміст та періодичність контролювання токсичних елементів, мікотоксинів і
пестицидів, радіонуклідів у борошномельній продукції мають визначатися згідно з
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чинними нормативно-методичними рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я
України.
16. Періодичність та порядок сертифікації виробничо-технологічних
лабораторій визначається нормативними документами Кабінету Міністрів України та
центральних органів виконавчої влади.
17. Для декларування і зберігання продукції технологічні лінії, що за своїм
компонуванням можуть переробляти зерно в борошномельну продукцію як органічного
сільського господарства, так й іншої якості, повинні мати технологічний регламент для
переходу з одного виду зерна на інший.
18. Використання нутрієнтів для борошна має відповідати Регламенту ЄС від
20 грудня 2006 р. №1925/2006 щодо додавання вітамінів, мінеральних речовин та інших
речовин у харчові продукти.
19. За транспортування борошномельної продукції мають бути забезпеченні
умови збереження її безпечності та якості, а також ефективний захист від забруднення,
включаючи пил і дим.
20.
Не
дозволяється
транспортувати
борошномельну
продукцію
транспортними засобами, на яких раніше перевозилися отрутохімікати, бензин, газ,
інші отруйні речовини та ті, що мають специфічний запах.
21. Експедитор, вантажники та інші особи, які причетні до перевезення та
безпосередньо контактують з борошномельною продукцією, повинні працювати у
спецодязі, дотримуватися правил особистої гігієни, забезпечувати безпечність і якість
продукції, безпеку та виконання правил транспортування.
22. У сертифікаті на борошномельну продукцію має бути вказаний виробник
зерна для того, щоб можна було відстежити ризики на всіх етапах виробництва
кінцевого продукту. Така інформація повинна бути доступною для компетентних
органів влади на їхній запит.
23. Оператор бізнесу харчових і кормових продуктів зобов’язаний негайно
повідомляти компетентні органи влади, якщо є підстави вважати, що харчовий чи
кормовий продукт, який розміщено на ринку, може бути шкідливим для здоров’я
людини чи тварин.
24. Мікробіологічні дослідження борошномельної продукції мають
виконуватися відповідно до методик ISO.
25. Здійснення державного контролю за безпечністю, якістю, виробництвом,
зберіганням і реалізацією борошномельної продукції проводять уповноважені
територіальні органи медицини у межах їхньої компетенції, а також інші організації у
відповідності з Регламентом (ЄС) від 29.04.2002 №882/2004 щодо якості і безпечності
харчової продукції, з дотриманням Регламенту (ЄС) від 19.04.2000 №824/2000 з
процедури приймання злакових та методів аналізу для визначення якості злакових.
26. До неякісної борошномельної продукції відносять продукти, безпечність і
якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у чинному
нормативному документі вимогам, а також ті, в яких вони знизилися внаслідок
наявності сторонніх запахів, ознак замокання, сторонніх домішок чи предметів, що
можуть бути видалені, за порушення пакування і маркування.
27. Перероблення, утилізація або знищення вилученої з обігу неякісної та
небезпечної продукції підприємства здійснюють відповідно до вимог Закону України
“Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання
неякісної та небезпечної продукції”.
28. Керівні працівники цеху чи дільниці, причетні до процедури зберігання
борошномельної продукції, повинні мати освіту за фахом і щонайменше трирічний
стаж практичної роботи зі спеціальності. Навчання та перевірка знань мають
проводитися в установленому порядку.
ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
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29. Тара для борошномельної продукції має відповідати основним вимогам
Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 20.12.1994
(94/62/ЄС) про пакування та відходи пакування і чинним вітчизняним нормативним
документам та нормативно-правовим актам.
30. Маркування борошномельної продукції здійснюють згідно з вимогами
Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності”.
31. Маркування продукції повинно містити:
назву продукції;
номінальну кількість продукту в установлених одиницях виміру, а також
гранично допустимі відхилення від номінальної кількості або мати посилання на
нормативний документ, за яким їх встановлено;
склад харчового чи кормового продукту;
наявність в борошномельній продукції генетично модифікованих організмів;
кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності
борошномельної продукції до споживання;
умови зберігання борошномельної продукції;
позначення нормативного документа, якому відповідає процедура зберігання
борошномельної продукції;
найменування та адресу виробника і місце виготовлення борошномельної
продукції;
порядок використання борошномельної продукції (якщо такий передбачено).
32. За маркування борошномельної продукції заборонено наводити
інформацію щодо її лікувальних властивостей без дозволу центрального органу
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
33. Оцінку відповідності зберігання борошномельної продукції виробник або
його уповноважений представник – резидент України (далі – виробник) повинен
проводити із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. №1585 «Про
затвердження Технічних регламентів, модулів оцінки відповідності та вимог щодо
маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в Технічних
регламентах з підтвердження відповідності».
34. Процедури оцінки відповідності обирають з модулів А (внутрішній
контроль виробництва), D (забезпечення якості виробництва), Е (забезпечення якості
продукції). Модуль Е використовується окремо, без модуля В (перевірка типу).
35. У модулях А, D, Е описують процедури оцінки відповідності, за
допомогою яких виробник, який виконує вимоги пункту 36 цього Технічного
регламенту, гарантує і декларує, що процедура зберігання борошномельної продукції
відповідає вимогам Технічного регламенту. Виробник проставляє на кожному виробі
національний знак відповідності та оформляє декларацію про відповідність (додаток).
36. Виробник складає зазначену у пункті 37 цього Технічного регламенту
технічну документацію, зберігає після виготовлення останньої партії продукції
протягом двох років і на вимогу визначених законодавством органів виконавчої влади
надає її для перевірки. У разі відсутності уповноваженої виробником особи – резидента
України зобов’язання щодо збереження технічної документації покладаються на особу,
яка ввела продукцію в обіг.
37. Технічна документація має містити:
загальний опис борошномельної продукції;
інструкцію щодо використання борошномельної продукції;
список стандартів з офіційно опублікованого спеціальним уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку
національних стандартів, добровільне застосування яких повністю або частково може
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сприйматися як доказ відповідності борошномельної продукції вимогам цього
Технічного регламенту і опису рішень, прийнятих на виконання вимог Технічного
регламенту, якщо вказані стандарти не були застосовані;
результати випробувань продукції;
документацію системи якості;
звіти щодо випробування борошномельної продукції.
38. Декларація про відповідність складається виробником за результатами
проведених випробувань і має відповідати вимогам статті 32 Закону України «Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».
39. Декларація про відповідність підлягає реєстрації у триденний строк
центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з технічного
регулювання у сфері безпечності та якості харчової продукції.
40. Виробник зобов’язаний компенсувати споживачам борошномельної
продукції завдані їм збитки у разі виявлення невідповідності продукції вимогам,
зазначеним у сертифікаті відповідності чи декларації про відповідність.
41. Спірні питання, що виникають у процесі проведення оцінки відповідності,
вирішуються в установленому законодавством порядку.
42. Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності, знаки
відповідності, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами країни, визнають
на підставі міжнародних договорів України.
43. Уповноважений орган здійснює нагляд за функціонуванням системи якості
з метою перевірки виконання виробником зобов’язань, що випливають із її схвалення.
44. Особи, винні в порушенні вітчизняного законодавства у сфері
підтвердження відповідності, несуть відповідальність згідно із законодавством
України.
Метою є розроблення нормативно-правового документа – Технічного
регламенту «Процедури оцінки зберігання борошномельної продукції». Розроблення
цього Технічного регламенту направлено на встановлення єдиних обов’язкових вимог
до ведення технологічного процесу процедур оцінки зберігання борошномельної
продукції, її реалізації, до утилізації неякісної продукції, правил ідентифікації, вимог до
пакування та маркування продукції, охорони довкілля, а також до підтвердження
відповідності на основі вимог чинного законодавства України.
Розроблення акта проводилося на підставі:
Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу";
наказу Міністерства аграрної політики України від 13.05.2008 №294 „Про
затвердження Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та
сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік”;
необхідності гармонізації з відповідними актами Європейського Союзу
вітчизняної нормативно-правової бази щодо обігу борошномельної продукції;
наявності значних ризиків стосовно життя та здоров’я людей і тварин, до
довкілля, які створюватиме невідповідність борошномельної продукції вимогам цього
Технічного регламенту, що має впроваджуватися;
необхідності
запобігання
недобросовісній
діяльності
виробників
(уповноважених ними осіб) борошномельної продукції або осіб, що відповідають за
торгівлю або введення борошномельної продукції в обіг.
www.minagro.kiev.ua
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31.08.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та
зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки,
інших механізмів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства “Про затвердження Порядку роботи, пов’язаної з
реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів” Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики та
продовольства України на виконання пункту 29 Порядку відомчої реєстрації та зняття
з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694.
Зазначеним проектом наказу передбачається встановлення загального
Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про
затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” та аналіз його
регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту наказу та аналізу його
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
місяця з дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики
України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: ov@corp2.net.
Головною метою проекту наказу є виконання вимог Порядку відомчої
реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.2009 № 694.
Проект наказу спрямовано на вирішення проблеми, визначеної в
попередньому розділі аналізу в цілому, основними цілями прийняття якого є:
спрощення процедури реєстрації та зняття з обліку машин за рахунок
конкретизації норм, визначених Порядком;
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства “Про
затвердження Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” (далі –
проект наказу) підготовлено на виконання пункту 29 Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 №
694 (далі – Порядок).
Пунктом 29 Порядку визначено, що порядок роботи, пов'язаної з реєстрацією
та зняттям з обліку машин затверджує Мінагрополітики.
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Крім того, зазначеним Порядком визначено загальну процедуру реєстрації,
тимчасової реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку машин, не визначено
конкретний перелік документів, який подається при реєстрації та знятті з обліку тощо.
Проектом наказу передбачається конкретизувати процедуру реєстрації та
зняття з обліку машин, а також визначити перелік документів, необхідних для
реєстрації та зняття з обліку машин.
www.minagro.kiev.ua

Випуск
№60 (49)
2 вересня
2011 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
31.08.2011
Мінфін України не погоджує скасування мит на експорт зерна
Дія мит на експорт зерна з України, швидше за все, збережеться до кінця 2011 р.,
заявив міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк. "У нас є ще тиждень
на переговори з Мінфіном та Мінекономіки, але думаю, до кінця цього року нічого не
зміниться", - зазначив міністр.
Саме Мінфін не підтримав ідею скасування мит, стверджує джерело в
міністерстві. "Наш проект щодо скасування мит приречений на провал. Мінфін
посилається на домовленості з МВФ при підписанні кредитної угоди, за якими державі
не слід відмовлятися від доходів до бюджету", - повідомило високопоставлене джерело
в МінАПіП. За підрахунками МінАПіП, при прогнозі виробництва зерна в 50 млн. т і
експорті 24 млн. т надходження до бюджету в 2011/12 МР можуть скласти більше 4
млрд. грн.
Мита на експорт зернових були запроваджені з 1 липня - держава побоювалося,
що через те, що ціни на зерно в світі значно вище, ніж в Україні, з країни буде вивезено
занадто великий обсяг продукції. В результаті експорт з Україною практично
припинився - в липні було зафіксовано його зниження в п'ять разів - до 300 тис. т в
порівнянні з 1,5 млн. т в червні. Зернотрейдери пояснюють, що не можуть конкурувати
з компаніями з РФ, оскільки російське зерно мінімум на $ 30/т дешевше українського.
Наразі встановлено мита на пшеницю у розмірі 9% від контрактної ціни (але не менше
17 євро/т), кукурудзу - 12% (не менше 20 євро/т), ячмінь - 14% (не менше 23 євро/т).
Минулого тижня в МінАПіП заявили, що розробили проект змін до закону "Про
митний тариф", який передбачає скасування мит.
У МінАПіП розраховують підтримати експортерів і фермерів іншим способом.
"Ми хочемо компенсувати мито за рахунок зниження тарифів на логістику. Зараз
готуємо зустріч із зернотрейдерами, щоб вислухати їх пропозиції", - говорить джерело
в МінАПіП. Ці ініціативи підтримують учасники ринку. На їхню думку, зниження
тарифу могло б сприяти компенсації діючих мит. "Витрати на логістику складають 15%
вартості зерна. Приміром, зниження вартості доставки зерна з елеватора в порт хоча б
на 20%, а також скасування оплати сертифіката ГМО дозволили б компенсувати
втрати, зумовлені дією мит", - говорить гендиректор зернотрейдерської компанії
"Волари" Ю. Гордейчук.
Але таке рішення призведе до зниження прибутку "Укрзалізниці" (УЗ).
"Встановленням тарифів займається виключно Мінінфраструктури, тому ми не можемо
коментувати це питання, - відзначили в "Укрзалізниці". - Але у нас і так найнижчі
тарифи на вантажоперевезення в СНД".
Частина перевезень УЗ зараз і без того збиткова, зазначає керівник
"Менеджмент Консалтинг Груп" Д. Подтуркін (консультував раніше "Укрзалізницю").
"Але на загальному доході держадміністрації зниження тарифу буде непомітно, і може
скласти менше 1% - перевезення зерна займають всього 10% від загальної кількості
вантажних перевезень", - говорить експерт.
«Коммерсант-України»
30.08.2011
Уряд України буде стримувати ціни на соціальні сорти хліба - А. Клюєв
Випуск
№60 (49)
2 вересня
2011 року

В Україні практично завершено збирання ранніх зернових культур. Про це 30
серпня 2011 повідомив перший віце-прем'єр-міністр України А. Клюєв у ході
селекторної наради з керівниками областей.
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"На сьогоднішній день збір ранніх зернових практично завершено. Зібрано
більше 34 млн. т зерна, з них пшениці більше 23 млн. т. Завдання уряду - забезпечити
закупівлю продовольчого зерна до державного інтервенційного фонду в обсязі, не
менше 3 млн. т, накопичити його в достатній кількості в резерві ", - зазначив А. Клюєв.
За словами віце-прем'єра, уряд використовує всі доступні механізми, щоб ціни
на соціальні сорти хліба в Україну не піднялися вище рівня інфляції.
«УРА-Інформ»
30.08.2011
Уряд України ввів спеціальну бюджетну дотацію за приріст корів молочного і
комбінованого напряму
Уряд України ввів спеціальну бюджетну дотацію за приріст корів молочного і
комбінованого напряму в розмірі до 5 тис. грн. за голову. Про це йдеться в постанові
КМУ № 899 від 1 серпня 2011.
Згідно з документом, дотація буде виплачуватися за умови середнього надою на
одну корову не менше 4,3 т молока.
Постанова також передбачає виплату дотації за екологічно чисте молоко,
продане молокопереробним підприємствам для виробництва продуктів дитячого
харчування на молочній основі, в розмірі 750 грн./тонна.
Як повідомлялося, поголів'я корів в Україні до 1 серпня 2011 р. складе 2,66 млн.
голів, що на 3,5% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.
«Інтерфакс-України»
29.08.2011
У 2010 р. держпідтримку змогли отримати тільки 10% українських фермерів
Існуюча практика виділення коштів державного бюджету зі Стабілізаційного
фонду на підтримку агропромислового комплексу в кінці бюджетного року не
забезпечує ефективного та раціонального використання цих фінансових ресурсів.
Такий висновок зробила Колегія Рахункової палати за результатами розгляду
відповідного аудиту, передає прес-служба відомства.
Через неодноразові зміни обсягів та напрямів державної підтримки основна
маса вітчизняних товаровиробників, які потребували такої підтримки, залишилася в
2010 р. за її межами: з 52 тис. сільськогосподарських підприємств підтримкою
скористалися лише 2,3 тис.
"Пільгові кредитні ресурси, отримані в попередні періоди як державну
підтримку, використовували в 2010 р. лише 10% фермерських господарств. Соціально
спрямовані дорадчі послуги в 11 регіонах країни взагалі не надавалися, при цьому до
державного бюджету повернуто майже 40% виділених за відповідною бюджетною
програмою коштів Стабілізаційного фонду. Загалом встановлено, що в 2010 р. до
державного бюджету за бюджетними програмами, які підлягали аудиту, повернуті як
невикористані майже 40 млн. грн. ", - говориться в повідомленні.
Так, Колегія Рахункової палати зазначила, що запроваджена система державної
підтримки агропромислового комплексу, фінансування якої здійснювалося в 2010 р. за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду, через специфіку формування самого фонду, а
отже і особливостей спрямування зазначених коштів, носила в собі "ілюзію
гарантування підтримки" і недостатньо сприяла, як ефективному розвитку галузі, так і
вирішення соціальних питань села. Адже без уваги залишається значна частина
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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25.08.2011
Гідрометеоцентр України не підтверджує прогноз МінАПіП зі збору врожаю
зернових в 2011 р. на рівні 50 млн. т
Український гідрометеорологічний центр не підтверджує прогноз МінАПіП зі
збору врожаю зернових в 2011 р. на рівні 50 млн. т. Про це заявив начальник
Гідрометеоцентру М. Кульбіда.
"За нашими оцінками, слід очікувати загальний валовий збір зернових на рівні
не більше 46-47 млн. т. Прогноз в 50 млн. т занадто оптимістичний, і він не
підтверджується нами", - заявив М. Кульбіда.
Він нагадав, що спочатку Гідрометеоцентр ще в травні ц.р. підготував прогноз
збору врожаю на рівні 44,5-45 млн. т зернових, але "з огляду на вегетацію кукурудзи,
яка відбувається у надзвичайно сприятливих умовах, ми збільшили цей прогноз, але все
одно загальний валовий збір не перевищить 46-47 млн. т".
Нагадаємо, 6 серпня 2011 р. Міністр аграрної політики і продовольства М.
Присяжнюк заявив, що в Україні планується зібрати 60% продовольчого зерна від
прогнозованого врожаю на рівні 50 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
26.08.2011 Україні в 2011 р. збере більше 50 млн. т зерна - МінАПіП
Міністерство аграрної політики і продовольства України підвищило прогноз
урожаю зерна на 2011 р. більш ніж до 50 млн. т з 47,4 млн. т. "Виробництво зернових та
зернобобових культур очікується в обсязі понад 50 млн. т, що на 11 млн. т більше, ніж
торік", - говориться в повідомленні міністерства.
Експортний потенціал на поточний маркетинговий рік (липень 2011 - червень
2012) міністерство оцінює приблизно в 25 млн. т проти раніше очікуваних 23 млн. т.
Згідно з даними МінАПіП, Україна станом на 26 серпня 2011 зібрала зернові і
зернобобові культури на 11,4 млн. га (73% від планованих до збирання площ),
намолотивши 34,5 млн. т зерна. Середня врожайність цих культур по країні становить
30,4 ц/га (у 2010 р. - 24,7 ц/га).
Як раніше повідомлялося, Гідрометеорологічний центр підвищив прогноз
врожаю зернових культур на 3,4-4,4%, або 1,5-2 млн. т, до 46-47 млн. т за рахунок
очікування високого врожаю кукурудзи.
«Подробности»
25.08.2011
КМУ затвердив порядок використання державних асигнувань для виконання
програми селекції в тваринництві та птахівництві
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КМУ затвердив порядок використання державних асигнувань для виконання
програми селекції в тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах.
Про це йдеться в постанові КМУ № 886 від 22 серпня 2011 р., оприлюдненому на сайті
уряду.
Головним розпорядником державних асигнувань є Національна академія
аграрних наук України (НААН).
Бюджетні кошти спрямовуються на доплату за виконання робіт у сфері селекції
в тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах або на
відшкодування витрат, пов'язаних з:
• придбанням (без права перепродажу) для подальшого відродження племінних
(генетичних) ресурсів вітчизняного походження - тварин (ВРХ, свині, вівці, кози, коні,
риба, бджоли, птиця, шовкопряди, хутрові звірі), сперми, ембріонів, яйцеклітин,
інкубаційних яєць, які мають племінну цінність, і розширенням власної племінної бази
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в результаті вирощування тварин (крім птиці) за договорами купівлі-продажу, обміну
та інших договорів;
• зберіганням (утриманням) основного поголів'я тварин у племінних стадах і
утриманням (вирощуванням) кондиційного племінного ремонтного молодняку в
птахівництві.
Одержувачі бюджетних коштів визначаються за результатами конкурсу,
порядок проведення якого встановлює НААН.
Бюджетні кошти розподіляються в такій пропорції:
• молочне і м'ясне скотарство - 50-60%;
• свинарство - 25-30%;
• птахівництво - 5-10%;
• конярство - 1-2%;
• вівчарство - 8-13%;
• звірівництво, бджільництво, рибництво, шовківництво - 2-5%.
Розподіл коштів між одержувачами проводиться пропорційно наявному
поголів'ю племінних тварин відповідної племінної цінності, обсягів придбаних
племінних ресурсів, наданих послуг або виконаних робіт.
Пріоритет надається тим суб'єктам племінної справи, у яких частка
використання за минулий рік вироблених племінних ресурсів для власних потреб не
перевищує 50% даних ресурсів (крім ВРХ, овець, кіз, коней, звірів, бджіл).
Розміри доплати за виконані роботи у сфері селекції в т.ч.: за придбання за
кордоном племінних ресурсів особливо важливої племінної цінності в молочному
скотарстві: бугаї-плідники - 200 тис. грн./голову; корови - 10 тис. грн.; нетелі - 12,5 тис.
грн.; свинарство: кнурці - 9,7 тис. грн./голову; свинки - 2,7 тис. грн./голову; вівчарство:
барани - 5,7 тис. грн./голову; ярки - 1,4 тис. грн./голову і т. д.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.08.2011
КМУ затвердив Державну соціальну програму з розвитку виробництва продуктів
дитячого харчування до 2016 р.
КМУ затвердив Державну цільову соціальну програму з розвитку виробництва
продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки. Про це йдеться в постанові уряду №
870 від 15 серпня 2011
Згідно з документом, метою програми є створення сприятливих умов для
розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування. На думку
КМУ, оптимальне вирішення проблеми, пов'язаної з виробництвом продуктів дитячого
харчування, можливо за рахунок здійснення заходів щодо стимулювання розвитку
виробництва продуктів дитячого харчування та спеціальних сировинних зон для
виробництва цих продуктів.
Проблему передбачається розв'язати шляхом: надання державної підтримки
технічного переозброєння підприємств - виробників продуктів дитячого харчування;
створення нових виробничих потужностей та лабораторного обладнання, розробку
стандартів і технічних регламентів позначення, упаковки, маркування та етикетування
продуктів дитячого харчування і т.д.
Виконання програми дозволить збільшити обсяги виробництва безпечних та
якісних продуктів дитячого харчування; обсяги експорту продуктів дитячого
харчування; створити нові виробничі потужності; розширити виробництво рідких і
пастоподібних молочних продуктів дитячого харчування, плодоовочевих консервів;
відновити виробництво консервів на основі м'яса та риби; знизити енергоємність і
зменшити втрати паливно-енергетичних ресурсів при виробництві продуктів дитячого
харчування.
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Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 643,43 млн. грн., у тому
числі за рахунок державного бюджету - 457,78 млн. грн., місцевих бюджетів - 12,3 млн.,
інших джерел - 173,35 млн. грн.
Обсяг фінансування програми уточнюється щорічно при складанні проекту
державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.08.2011
КМ України здешевив кредити аграріям
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. Відповідну
постанову було ухвалено на засіданні уряду 22 серпня 2011.
Мета нормативно-правового акта - удосконалення механізму часткової
компенсації ставок підприємствам аграрного сектора за користування кредитами
банків.
В уряді переконані: реалізація норм, що містяться в постанові, сприятиме
вдосконаленню механізму надання державної підтримки за залученими кредитами,
підвищить ефективність використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм
здешевлення кредитів.
Нагадаємо, за даними КМУ, в 2010 р. понад 2 200 підприємств АПК отримали
кредити на суму майже 10,1 млрд. грн., що в 1,5 рази більше, ніж у 2009 р. З 2200
майже 340 підприємств фактично скористалися програмою по здешевленню кредитів.
Сума кредитів, які були здешевлені, склала майже 8 млрд. грн.
Нагадаємо також, за словами міністра аграрної політики і продовольства М.
Присяжнюка, в 2011 р. станом на 5 липня ц.р. на підтримку розвитку аграрних
підприємств було виділено 3,7 млрд. грн., з яких на здешевлення вартості кредитів 163,2 млн. грн.
«ЛIГАБiзнесIнформ»
18.08.2011
КМУ виділив МінАПіП на будівництво оптових с/г ринків 200 млн. грн.
Кабінет Міністрів України виділив Міністерству аграрної політики і
продовольства України 200 млн. грн. на будівництво оптових ринків
сільськогосподарської продукції в Києві, Донецьку, Львові, Харкові та Чернігові.
Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що
виділення бюджетних коштів на будівництво оптових ринків сільськогосподарської
продукції здійснено в рамках Програми економічних реформ Президента, зокрема
Програми розвитку українського села на період до 2015 року.
УНІАН
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2011 року
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