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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2012 року № 4497 
Про відхилення Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра" 

 
 З огляду на пропозиції Президента України про відхилення Закону України 

"Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із 
Кодексом України про надра"  

Верховна Рада України постановляє: 
 1. Відхилити Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо 
приведення у відповідність із Кодексом України про надра" від 5 липня 2011 року № 
3573-VI. 
 2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 22 
вересня 2011 року № 3794-VI "Про направлення на доопрацювання Закону України 
"Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо приведення у відповідність із 
Кодексом України про надра". 

http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від  20 березня 2012 року №  4557 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 
Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж 
адміністративно-територіальних одиниць 

 
  Верховна Рада України постановляє: 
 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із 
землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-
територіальних одиниць (реєстр. № 10042), поданий народними депутатами України 
Бевзенком В.Ф., Терещуком С.М., Сігалом Є.Я. 
 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні. 

http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА   

20 березня 2012 року № 4558 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності 

 
 Верховна Рада України постановляє: 

 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності (реєстр. № 10043), поданий народними депутатами України Бевзенком В.Ф., 
Ткачем Р.В., Мельником С.А., Терещуком С.М. 
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 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд 
Верховної Ради України у другому читанні. 

  http://zakon1.rada.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 5 березня 2012 р. № 172 
Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у 

2012/13 маркетинговому періоді 
 

Відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України “Про державну 
підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України постановляє: 
 Затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 
маркетинговому періоді згідно з додатком. 

 
ОБСЯГИ 

формування державного інтервенційного фонду у 2012/13 маркетинговому періоді 
  
Об’єкти державного цінового регулювання Обсяги формування, 

тис. тонн (мінімальні) 
Пшениця тверда та м’яка, зерно суміші 
пшениці та жита (меслин) 

2002,5 
 

Жито озиме 90 
Ячмінь 20 
Цукор-пісок (буряковий) 366,6 
Кукурудза 29 
Молоко сухе 6 
Масло вершкове 15,4 
Гречка  40 
Овес  22,4 
Просо  20 
Горох  13 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 5 березня 2012 р. № 213 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2008 р. № 1128 
 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
 Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128 

“Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду” (Офіційний 
вісник України, 2008 p., № 100, ст. 3319; 2009 p., № 61, ст. 2161; 2010 p., № 11, ст. 539; 
2011 p., № 10, ст. 466, № 18, ст. 762) такі зміни: 

 
пункт 3 постанови викласти в такій редакції: 
 
 “3. Аграрному фондові забезпечити переробку зерна (пшениці та жита) 

державного інтервенційного фонду та реалізацію виробленого борошна і інших 
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продуктів переробки зерна на умовах попередньої оплати виходячи із середньозваженої 
ціни їх закупівлі. 

 
 Ціни реалізації борошна затверджує Міністерство аграрної політики та 

продовольства за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і 
Міністерством фінансів.”; 

 
 в абзаці першому пункту 2 Порядку постачання та використання борошна, 

виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, затвердженого зазначеною 
постановою, цифри і слова “31 грудня 2011 року” замінити цифрами і словами ”31 
грудня 2012 року”. 

                     http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 березня 2012 р. № 141-р 
Питання Міністерства аграрної політики та продовольства 

 
 Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства 

щодо можливості забезпечення здійснення Міністерством функцій і повноважень 
Міністерства аграрної політики, що припиняється, а також функцій і повноважень з 
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 
сільськогосподарського машинобудування. 

  http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

від 02 березня 2012 року  № 101 
Деякі питання реалізації пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України 
 
 Відповідно до підпунктів 11 та 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України  
НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити такі, що додаються: 
форму Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими 

товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в 
живій вазі; 

Порядок заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між 
сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному 
підприємству молоко або м'ясо в живій вазі; 

форму Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським 
товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або м'ясо в 
живій вазі; 

Порядок заповнення Відомості про виплачені суми компенсації 
сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробному 
підприємству молоко або м'ясо в живій вазі. 

 2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) в 
установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України. 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В. 
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ПОРЯДОК 
заповнення Розрахунку розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими 
товаровиробниками за поставлені ними переробному підприємству молоко або 

м'ясо в живій вазі 
 
1. Цей Порядок визначає механізм заповнення Розрахунку розподілу суми 

компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними 
переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі - Розрахунок) відповідно 
до підпункту 11 пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового 
кодексу України. 

2. Розрахунок здійснюється переробним підприємством щомісяця для 
розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за 
поставлене ними на переробне підприємство молоко або м'ясо в живій вазі з 
урахуванням такого: 

2.1. Компенсація для кожного сільськогосподарського товаровиробника 
визначається з урахуванням коефіцієнта (К), розрахованого як співвідношення суми 
компенсації, визначеної у податковій декларації з податку на додану вартість щодо 
діяльності з постачання продукції (ΣПДВ), до вартості закуплених молока або м'яса в 
живій вазі без урахування податку на додану вартість (ΣВ). 

Такий коефіцієнт (К) розраховується за формулою 

К = ΣПДВ

ΣВ 
 2.2. Визначений коефіцієнт застосовується до всіх сільськогосподарських 

товаровиробників на гривню вартості поставленого молока або м'яса в живій вазі без 
урахування податку на додану вартість. 

 2.3. У разі реалізації сільськогосподарським товаровиробником різних видів 
продукції тваринництва та/або за різними цінами за одиницю такої продукції 
компенсація розраховується за кожне таке постачання окремо та відповідно  
записується у Розрахунку окремим рядком. 

 2.4. Сума рядків графи 9 дорівнює сумі податку на додану вартість, 
визначеній у декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання 
продукції (ΣПДВ). 

 3. Розрахунок не повинен містити помилок та виправлень. 
 4. Розрахунок підписується керівником переробного підприємства, 

начальником планово-економічного відділу, головним бухгалтером та скріплюється 
печаткою. 

 5. Облік та зберігання розрахунків на переробних підприємствах здійснюється 
в установленому законодавством порядку. 

 
ПОРЯДОК 

заповнення Відомості про виплачені суми компенсації сільськогосподарським 
товаровиробникам за поставлені ними переробному підприємству молоко або 

м'ясо в живій вазі 
 
 1. Цей Порядок визначає механізм заповнення Відомості про виплачені суми 

компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними 
переробному підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі – Відомість) відповідно 
до підпункту 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового 
кодексу України. 

2. Відомість є підтвердженням виплати компенсації сільськогосподарським 
товаровиробникам за поставлені ними молоко або м'ясо в живій вазі. 

3. Відомість у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити 
збереження записів та вільне читання тексту (цифр). 
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4. Графи 2-4 відповідають графам 2-4 Розрахунку розподілу суми компенсації 
між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлені ними переробному 
підприємству молоко або м'ясо в живій вазі (далі - Розрахунок). 

У графі 5 зазначається сума компенсації по кожному сільськогосподарському 
товаровиробнику, нарахована за всіма видами продукції тваринництва, поставленої у 
звітному періоді. 

Рядок  "Всього" графи 5 повинен відповідати  рядку "Всього"  графи 9 
Розрахунку (ΣПДВ) за звітний період. 

У графі 6 зазначається сума фактично перерахованої (виплаченої) 
сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за поставлені ними молоко або 
м’ясо в живій вазі. 

У графах 7 та 8 зазначаються відповідно дата та номер документа(ів), 
підтверджуючого(их) здійснення перерахування (виплати) компенсації (платіжного 
доручення, видаткового  касового ордера тощо). 

5. Відомість підписується головним бухгалтером, затверджується керівником 
переробного підприємства та скріплюється печаткою. 

 
www.minagro.kiev.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання розвитку молочного і м’ясного скотарства» 
Номер, дата реєстрації: 10198 від 15.03.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Шпак В.Ф. 
 
 Прийняття цього законопроекту підкріпить заходи Уряду по розвитку 
вітчизняного тваринництва, нарощуванню поголів’я великої рогатої худоби та 
збільшенню виробництва молока і м’яса. 
 Основна ціль законопроекту – закріпити в законодавчому порядку надання 
державних дотацій на виробництво молока і м’яса, створення умов для будівництва 
нових м’ясо-молочних ферм і комплексів великої рогатої худоби, забезпечення їх 
пасовищами і кормами, підведення доріг з твердим покриттям. 
 Необхідність прийняття даного закону продиктована ситуацією, що  склалася в 
галузі тваринництва.  
 За даними статистики за останні 19 років поголів’я корів в усіх категоріях 
господарств скоротилася в 3.1 рази (з 8,4 до 2, 7 млн. голів), а відтак зменшилось 
виробництво молока на 12,9 млн. тонн (з 24,5 до 11,6 млн. тонн), або в 2,1 рази, 
відповідно зменшилась і реалізація на забій великої рогатої худоби з 3,2 до 0,7 млн. 
тонн (у 4,6 рази). 
 Щоб стабілізувати та наростити поголів’я великої рогатої худоби, зокрема корів, 
запобігти вирізанню маловагового молодняку великої рогатої худоби Кабінет Міністрів 
України постановами від 2 березня 2011 року №181 та №182 затвердив розміри 
бюджетної тваринницької дотації та виплати галузі тваринництва на 2011 рік з 
продовженням на 2012 рік, якими передбачено доплати за реалізоване молоко базисної 
жирності: сільськогосподарським підприємствам – 0,35 грн за 1 кг; фізичним особам – 
0,30 грн за 1 кг молока та спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного 
напрямку:  племінним заводам до 1990 грн за одну голову, іншим 
сільськогосподарським підприємствам – до 600 грн за одну голову, за поголів’я телиць, 
закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування – до 7 грн за 1 кг живої ваги. 
 Ці заходи Уряду безумовно сприяють у певній мірі  відновленню галузі 
тваринництва, проте жодним із законодавчих чи нормативних актів не передбачені 
заходи по створенню кормової бази для великої рогатої худоби, залученню пільгових 
кредитів для товаровиробників молока і м’яса та інших заходів державної підтримки. 
 Новостворені або відновлені в роботі тваринницькі ферми і комплекси сьогодні 
зіткнулися з проблемою забезпечення їх пасовищами і кормами.  
 Відсутні конкретні фінансові базиси бюджетних дотацій (у відсотках до затрат 
виробництва) по основним напрямкам господарської діяльності молочнотоварних ферм 
і комплексів. 
 Не створені умови для отримання пільгових кредитів товаровироб-никам та 
державного регулювання цін на ринку м’ясної і молочної продукції. 
 До більшості підприємств не підведені дороги з твердим покриттям, вони 
знаходяться в оточенні розпайованих земель, більшість із яких передані в оренду. 
 Звідси і виникла необхідність ввести нові законодавчі норми для розв’язання 
цих проблем. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо плати за 
оренду земельних ділянок)» 
Номер, дата реєстрації: 10202 від 15.03.2012 
Ініціатор: Народний депутат України   Сігал Є.Я. 
 

 Метою прийняття вказаного проекту Закону України є удосконалення механізму 
виплати орендної плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення приватної форми власності (земельних часток (паїв) для підвищення рівня 
соціального захисту селян - власників земельних часток (паїв), зміцнення фінансової 
бази сільських і селищних рад для вирішення невідкладних питань розвитку місцевих 
територій, посилення відповідальності орендарів за виконання ними договірних 
зобов’язань щодо оренди землі. 
 Процеси занепаду українського села, поглиблення демографічної кризи, 
незадовільний стан соціальної інфраструктури в сільській місцевості тісно пов’язані із 
земельними відносинами в державі та фінансовою спроможністю місцевих рад реально 
впливати на ці процеси. 
 Діючий порядок справляння орендної плати за землю, визначений ст.21 Закону 
України «Про оренду землі», передбачає, що розмір, форма і строки внесення орендної 
плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків 
внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які 
встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Крім того, в ст.22 
Закону встановлено, що «орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та 
відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах». При цьому, стосовно 
розпайованих земель сільськогосподарського призначення введено уточнення - 
«орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій 
формі». Проте, як свідчить практика, орендна плата за земельні частки (паї) в 
переважній більшості встановлена у дозволеній тим же Законом натуральній формі 
внаслідок так званого добровільного рішення власників земельних часток (паїв). Аналіз 
показує, що така форма розрахунків не є досконалою. Вона створює умови для різного 
роду відхилень від партнерських принципів у стосунках орендарів з орендодавцями. Це 
проявляється в завищенні цін на продукцію та послуги, які надаються в рахунок 
орендної плати, використання для цього продукції не завжди високої якості. Більше 
того, справляння орендної плати в натуральній формі, яке проводиться, як правило, 
один раз на рік після збору урожаю, не виконує повноцінно соціальну функцію, 
оскільки не є системним і стабільним джерелом доходів орендодавців, і, зокрема, селян. 
Крім того, натуральна форма розрахунків з орендодавцями містить шляхи для 
приховування частини доходів громадян від оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб. Тому, запровадження орендної плати виключно в грошовій формі за 
оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної форми 
власності, розмір якої і надалі буде встановлюватися за згодою сторін у договорах 
оренди, врегулює наведені проблеми. Запропонований механізм виплати орендної 
плати щомісяця рівними частками від загального розміру річної орендної плати 
сприятиме посиленню соціального захисту власників земельних часток (паїв). А 
прозорість процедури виплати орендної плати в запропонованій грошовій формі 
забезпечить також сплату податків на доходи фізичних осіб у відповідності із 
законодавством та сприятиме більш повному наповненню місцевих бюджетів. 
 Практика застосування законодавства з питань оренди землі впродовж останніх 
років підтверджує також необхідність посилення відповідальності орендарів земельних 
ділянок за безумовне виконання договірних зобов’язань. У зв’язку з цим, 
законопроектом пропонується внести відповідні доповнення до статті 163-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та статті 212 Кримінального Кодексу 
України. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 9 - 

 
 
 

Випуск 
№66 

30 березня 
2012 року 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (щодо 
обов'язку орендаря дотримуватися правил використання земель та правил 
землеустрою)» 
Номер, дата реєстрації: 10208 від 15.03.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Терещук С.М., Бевзенко В.Ф., Ткач Р.В., 
Мельник С.А. 

 
Основною метою законопроекту є впровадження додаткових засобів контролю за 

виконанням землекористувачами правил землеустрою щодо земель 
сільськогосподарського призначення. 

Частиною четвертою статті 22 Земельного кодексу України встановлено, що 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та 
затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають 
заходи з охорони земель. За невиконання цієї статті передбачена адміністративна 
відповідальність.  

На даний час переважна більшість земель, призначених для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, використовується на праві оренди. При цьому 
факти використання їх без застосування сівозміни набули масового характеру. Цим 
грубо порушуються права та охоронювані законом інтереси власників земельних 
ділянок, оскільки наслідком вказаних дій в багатьох випадках є суттєве погіршення 
якісних характеристик цих ділянок. Проте у Законі України «Про оренду землі» 
відсутнє право орендодавців якимось чином впливати на даний процес, у тому числі 
вимагати від орендарів виконання правил землеустрою. 

З огляду на викладене, існує необхідність покладення на орендаря земельної 
ділянки обов’язку дотримуватися правил використання земель, правил землеустрою, в 
тому числі використовувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до розроблених та 
затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають 
заходи з охорони земель. Орендодавцю, в свою чергу, має бути надано право вимагати 
від орендодавця виконання цього обов'язку. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України» (щодо 
плати за користування земельними ділянками)» 
Номер, дата реєстрації: 10209 від 15.03.2012 
Ініціатор: Народний депутат України   Сігал Є.Я. 
 

Метою прийняття вказаного проекту Закону України є зміцнення фінансової бази 
сільських і селищних рад для вирішення невідкладних питань розвитку місцевих 
територій, посилення відповідальності власників земельних ділянок та орендарів за 
використання земель сільськогосподарського призначення.  

 Процеси занепаду українського села, поглиблення демографічної кризи, 
незадовільний стан соціальної інфраструктури в сільській місцевості тісно пов’язані із 
фінансовою спроможністю місцевих рад реально впливати на ці процеси. 

 З метою забезпечення реалізації місцевих програм, спрямованих на стабілізацію 
соціально-економічної ситуації на селі, сільські і селищні ради у відповідності із 
статтею 71 Бюджетного кодексу України щороку приймають свої бюджети розвитку, в 
яких визначають видатки на ці цілі. Однак, переважна більшість місцевих рад зовсім не 
мають надходжень, передбачених кодексом, для наповнення бюджетів розвитку. 
Вирішення хоча б елементарних проблем цих населених пунктів (благоустрій 
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територій, ремонти доріг та об’єктів інфраструктури, освітлення вулиць і таке інше). 
можливе лише за умови введення додаткових фінансових джерел. Для таких 
територіальних громад єдиним джерелом фінансових ресурсів є земля 
сільськогосподарського призначення (земельні частки, паї), яка в основному 
знаходиться у приватній власності і у більшості випадків орендується 
сільськогосподарськими товаровиробниками. 
 Тому, для наповнення бюджетів розвитку сільських (селищних) рад реальними 
фінансовими ресурсами, пропонується запровадити додаткову плату в розмірі одного 
відсотка від суми їх нормативної грошової оцінки з орендарів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення або з власників земельних ділянок, якщо ці 
ділянки ними не передані в оренду. Для цього пропонується доповнити статтю 288 
Податкового кодексу України додатковим пунктом, у відповідності з яким така плата 
має здійснюватися «рівними частками за кожний календарний місяць протягом 30 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, за який 
вноситься плата.» В результаті, сільські і селищні ради отримають додатково 3-4 млрд. 
грн., які зможуть направити на вирішення проблем місцевих територіальних громад. 
Запропонована норма сприятиме також більш повному залученню в обробіток 
сільськогосподарських угідь шляхом передачі в оренду, які приватизовані, але на 
сьогодні не обробляються.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України  «Про розвиток кооперації у сільському господарстві України» 
Номер, дата реєстрації: 10257 від 23.03.2012 
Ініціатор: Народні депутати України Симоненко П.М., Лещенко В.О.,  Перестенко 
В.М. 

 
Основною метою законопроекту є впровадження заходів підтримки розвитку 

виробничої та обслуговуючої кооперації у сільському господарстві шляхом надання 
державою організаційної та матеріальної підтримки створенню та діяльності 
сільськогосподарських кооперативів на селі. 
 Внаслідок проведення земельної реформи та її складової частини паювання і 
приватизації земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарський 
земельний фонд є надзвичайно подрібненим, що не дозволяє селянам-власникам 
невеликих земельних ділянок (в середньому по країні площа їх становить 4 га) 
високоефективне товарне виробництво сільськогосподарської продукції з 
використанням потужної сільськогосподарської техніки та передових аграрних 
технологій. А проведена в 2000 році реструктуризація колективних 
сільськогосподарських підприємств, які вели багатогалузеве сільське господарство 
(рослинництво і тваринництво), призвела до ліквідації великих і середніх господарств, 
які були системо утворюючими структурами сільських населених пунктів і 
забезпечували робочими місцями значну частину сільського населення України. 
Внаслідок таких перетворень сільське господарство України пішло найгіршим з усіх 
можливих шляхів розвитку – шляхом майже тотальної оренди сільськогосподарських 
угідь, за якої сільськогосподарські товаровиробники, використовуючи чужу приватну 
землю, не дбають про її родючість. Саме на фоні результатів таких аграрних 
перетворень в Україні у другій половині першої декади ХХІ століття набув розвитку 
такий вид сільськогосподарських товаровиробників як агрохолдинги. Однак, діяльність 
агрохолдингів, які займаються виробництво лише кількох видів найбільш ліквідних на 
зовнішніх ринках сільськогосподарських культур (соняшник, ріпак тощо), 
супроводжується погіршенням стані сільськогосподарських угідь та скороченням 
робочих місць у сільській місцевості та надходжень до місцевих бюджетів. Більше того, 
останніми роками намітилася небезпечна тенденція витіснення агрохолдингами 
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дрібних і середніх вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, які виявилися 
неконкурентоспроможними по відношенню до агрохолдингів.   
  Водночас, в Україні понад 70 відсотків трудомісткої сільськогосподарської 
продукції повсякденного споживання - картоплі, інших овочів, фруктів, молока та м'яса 
- виробляється в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними 
особами - сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих 
каналів реалізації такої продукції. Як результат - значна частина вирощеної 
сільськогосподарської продукції, особливо у віддалених від приміської зони селах, 
згодовується  худобі  або псується. Частина її продається селянами на стихійних ринках 
або потрапляє до кінцевих споживачів через посередників. При цьому у вартості 
сільськогосподарської продукції, яка продається в Україні споживачам, 70 відсотків 
становить додана вартість посередників, в той час як у країнах Європейського Союзу 
частка посередників не пекревищує 35 відсотків, а решту отримує виробник. 
    У зв'язку із значною кількістю в Україні особистих селянських (4,7 млн.), 
фермерських господарств (42,4 тис.) та фізичних осіб - сільськогосподарських 
товаровиробників доцільно сприяти формуванню за безпосередньою їх участю  
кооперативного сегмента аграрного ринку. Водночас його формування стримується 
недосконалістю законодавства, слабкою матеріальною базою,    відсутністю 
кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху, недостатньою обізнаністю 
селян у перевагах об'єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і 
відсутністю належної державної підтримки.  
  Незважаючи на прийняття ще в 1997 р. Закону України "Про 
сільськогосподарську кооперацію" та згодом Закону "Про кооперацію", в нашій країні 
до цього часу не створена належна правова база, яка б сприяла розвитку 
сільськогосподарської кооперації. У 2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив 
Державну цільову економічну программу підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року. Однак, її прийняття не поліпщило 
правовий клімат кооперування дрібних і середніх виробників мільськогосподарської 
продукції.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
розвитку кооперації у сільському господарстві» 
Номер, дата реєстрації: 10258 від 23.03.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Симоненко П.М., Лещенко В.О., 
Перестенко В.М. 
 
             Законопроектом пропонується врегулювати питання про неприбутковий 
статус сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
            Проект Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу України 
щодо розвитку кооперації у сільському господарстві є невід`ємною частиною проекту 
Закону України про  розвиток кооперації у сільському господарстві України. 
             Важливим напрямком розвитку сільського господарства України є кооперація 
виробників сільськогосподарської продукції по різних питаннях виробництва, 
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції шляхом їх об‘єднання у 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Частиною 2 пункту 3 статті 2 Закону 
України "Про сільськогосподарську кооперацію", прийнятого ще 17 липня 1997 р., 
визначено, що обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів 
кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку. Адже такі кооперативи 
спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого 
виробництва учасників кооперації – виробників сільськогосподарської продукції, які й 
сплачують прибутковий податок. Всі доходи, які залишаються у обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів після покриття виробничих затрат, виплата 
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заробітних плат та перерахування коштів до відповідних соціальних фондів, 
розподіляються між учасниками (членами) таких кооперативів. Звідси випливає 
висновок про те, що оскільки обслуговуючі сільськогосподарські за Законом є 
неприбутковими організаціями, вони не повинні платити податок на прибуток. Однак, 
практика створення та діяльності обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в 
України свідчить, що податкові органи вимагають від них сплати такого податку. Отже, 
у випадку кооперації виробники сільськогосподарської продукції, по суті, двічі 
сплачують податок на прибуток: у складі кооперативу та самостійно (подвійне 
оподаткування).  Це в свою чергу стримує кооперування виробників 
сільськогосподарської продукції та гальмує розвиток сільського господарства нашої 
країни. 
             З метою врегулювання питання щодо звільнення сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій від сплати податку на 
прибуток (дохід) пропонується визначити неприбутковий їх статус у Податковому 
кодексі України шляхом викладення пункту 133.1.4. статті 133 "Платники податку" 
Податкового кодексу України у такій редакції:  
              "133.1.4. неприбуткові установи та організації, включаючи й обслуговуючі 
сільськогосподарські кооперативи, у разі отримання прибутку від неосновної 
діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;". 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (щодо 
деяких обмежень оренди земель сільськогосподарського призначення)» 
Номер, дата реєстрації: 10273 від 27.03.2012 
Ініціатор: Народні депутати України   Калетнік Г.М., Глусь С.К. 
 

Головною метою прийняття цього законопроекту є уникнення надмірної 
концентрації земель сільськогосподарського призначення в одних руках, що сприятиме 
сталому розвитку усіх сільськогосподарських підприємств. 

Прийняття даного законопроекту не вимагає внесення змін до інших 
законодавчих актів.  

Утворення крупних землекористувачів є результатом затягування земельної 
реформи, тому з’явилась необхідність обмеження як площ у власності так і у 
користуванні. Тому, задля недопущення руйнування українського села, яке традиційно 
спрямоване на середні та малі форми господарювання з’явилась необхідність розробки 
даного законопроекту. Слід зауважити, що агрохолдинги не несуть витрати, пов’язаних 
з підтримкою соціальної інфраструктури села. У зв’язку з тим, що сільськогосподарські 
підприємства зареєстровані у містах, вони рідко сплачують податки до місцевих 
бюджетів, а мають у своєму користуванні сотні тисяч гектарів землі. 

Законопроектом передбачено обмеження граничних площ земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва в оренді однієї особи з урахуванням осіб, пов’язаних з нею відносинами 
контролю не більше 10% площ сільськогосподарських угідь на території одного району 
та не більше 50 тис. га. сільськогосподарських угідь на території України.  

Дані обмеження встановлюється перш за все для уникнення монополізації та 
надмірної концентрації земель сільськогосподарського призначення в одних руках, що 
сприятиме сталому розвитку усіх сільськогосподарських підприємств. Також 
законопроект передбачає реєстрацію власників та орендарів земель 
сільськогосподарського призначення право власності та користування яких 
зареєстровано в порядку, передбаченому чинним законодавством, що дозволить 
забезпечити збільшення грошових надходжень до дохідної частини саме місцевих 
бюджетів. 

http://zakon.rada.gov.ua 
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Закон України ««Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України» щодо порядку проведення земельних торгів» 
Номер, дата реєстрації: 10231-1 від 28.03.2012  
Ініціатор: Народний депутат України  Зварич І.Т 

 
Метою розроблення цього проекту закону України є оперативне вирішення  

питання встановлення порядку проведення земельних торгів до встановлення такого 
порядку на законодавчому рівні та збільшення дохідної частини державного і місцевих 
бюджетів. 

Цю мету пропонується досягти шляхом внесення змін до Земельного кодексу 
України, якими на законодавчому рівні Кабінету Міністрів України надати 
повноважень щодо встановлення порядку проведення земельних торгів до набрання 
чинності законом, яким встановлюється порядок проведення земельних торгів. 

Відповідно до ст. 127 Земельного кодексу України органи державної влади, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно 
до їх повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють продаж 
земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, 
суперфіцію, емфітевзису) громадянам, юридичним особам та іноземним державам на 
підставах та в порядку, встановлених цим Кодексом. Продаж земельних ділянок 
державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) 
на конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та порядку, 
встановлених главою 21 цього Кодексу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки 
державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), 
у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або 
комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах 
(земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті. 

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Земельного кодексу України земельні торги 
проводяться у формі аукціону. 

Статтею 136 Земельного кодексу України встановлений порядок добору і 
підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах 

Загальні вимоги до оголошення та організації земельних торгів встановленні ст. 
137 Земельного кодексу України 

Разом з тим, частиною 5 статті 137 Земельного кодексу України встановлено, що 
земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом. 

Вже понад 10 років від дня набрання чинності Земельним кодексом України, а 
саме з 01.01.2002 і до сьогодні відсутній закон який би регулював порядок проведення 
земельних торгів, наслідком чого є фактична неможливість реалізації органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень щодо 
продажу земельних ділянок на земельних торгах, оскільки на законодавчому рівні 
порядок їх проведення не врегульований. 

Це призводить до значних втрат надходжень державного і місцевих бюджетів, 
оскільки відповідно до ст.ст. 29, 69, 71 Бюджетного кодексу України 10 відсотків 
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав 
на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та 
комунальної власності належать до складу доходів Державного бюджету України, а 90 
відсотків належать до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів. 

На сьогодні постановою Верховної Ради України від 09.12.2011  
№4151-VI лише прийнято за основу проект Закону України про ринок земель (реєстр. 
№ 9001-д), поданий народними депутатами України - членами Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Калетніком Г. М. та 
іншими, яким пропонується врегулювати порядок проведення земельних торгів. 
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Тривалість, встановленої законодавством України, процедури прийняття 
Верховною Радою України законів фактично зупиняє процес розвитку ринку землі і не 
дає змоги проводити земельні торги з продажу земельних ділянок державної або 
комунальної власності. 

Відповідно до ст. 15 Земельного кодексу України до повноважень Кабінету 
Міністрів України в галузі земельних відносин, крім повноважень визначених цією 
статтею, належать також вирішення інших питань у галузі земельних відносин 
відповідно до закону. 

З урахуванням цього доцільно було б на сьогодні внести змін до Земельного 
кодексу України, якими на законодавчому рівні Кабінету Міністрів України надати 
повноваження щодо встановлення порядку проведення земельних торгів до набрання 
чинності законом, яким встановлюється порядок проведення земельних торгів. 

На сьогодні це дозволить оперативно вирішити питання встановлення порядку 
проведення земельних торгів до встановлення такого порядку на законодавчому рівні, а 
відповідно і збільшити дохідну частину державного та місцевих бюджетів. 

У зв'язку з цим відповідно до ст. 101  Регламенту Верховної Ради України,    
затвердженого    Законом    України    від    10.02.2010    №1861-VI, законопроект 
пропонується визначити як невідкладний. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 

01.03.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України «Про затвердження положень щодо проведення  
апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві». 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України “Про затвердження положень щодо 
проведення апробації та реєстрації селекційних досягнень у тваринництві” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України з ________2012 року оголошує про його публікацію на сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Проект наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів 
міністерства у відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у 
тваринництві”, встановлення єдиних методичних принципів оцінки племінних і 
продуктивних якостей нових створених і поліпшених існуючих порід, внутріпородних 
(зональних) типів та інших селекційних досягнень та проведення державної реєстрації 
селекційних досягнень у тваринництві. 

Повний пакет документів проекту Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про затвердження положень щодо проведення апробації та 
реєстрації селекційних досягнень у тваринництві” 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: vigura@minapk. gov.ua 

 
Встановлення єдиних методичних принципів оцінки племінних і 

продуктивних якостей нових створених і поліпшених існуючих порід, 
внутрішньопородних (зональних) типів та інших селекційних досягнень, а також для 
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оцінки результатів творчої роботи авторських колективів (авторів) в розвитку 
тваринництва та проведення державної реєстрації селекційних досягнень у 
тваринництві. 

З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів з племінної 
справи у тваринництві та селекційних досягнень у тваринництві, що одержані на 
території України, які в обов’язковому порядку повинні пройти державну апробацію.  

 www.minagro.kiev.ua 
 

07.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України  «Про затвердження спеціальних форм 
первинної документації для суб’єктів рибного господарства у галузі  
аквакультури» 

 
 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 

затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного 
господарства у галузі аквакультури" підготовлено відповідно до статей   8 та 9 Закону 
України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів", Указів Президента України від 23.04.2011 № 500 "Про затвердження 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України" та від 
16.04.2011  № 484 "Про затвердження Положення про Державне агентство рибного 
господарства України" з метою  запровадження спеціальних форм первинної 
документації для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 
виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної продукції водних біоресурсів в 
умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й об’єктивної інформації щодо 
обсягів виробництва продукції аквакультури, яка стане підставою для заповнення 
форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р.". 

 
Уведення в дію зазначеного наказу дозволить покращити звітність у сфері 

виробництва та використання продукції аквакультури, надасть можливість суб'єктам 
рибного господарства у галузі аквакультури спрощувати процедуру заповнення форми 
звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції аквакультури за 20__р." та 
забезпечить реалізацію державної політики щодо ефективного, сталого розвитку 
аквакультури, яка є складовою частиною державної аграрної та соціально-економічної 
політики, спрямованої на збільшення обсягів виробництва корисної біологічної 
рибопродукції. 

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua та Держрибагентства України www. 
darg. gov. ua. (розділ "Регуляторні акти"). 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу 
можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:  

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001). 

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а,  
м.Київ, 04053). 

 
 Забезпечення суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури 

спеціальними формами первинної документації для одержання цілісної та всебічної 
інформації щодо виробництва продукції аквакультури. Покращення якості зведеної 
інформації під час заповнення форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво 
продукції аквакультури за 20__р." та здійснення державного регулювання у галузі 
аквакультури. 
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Відповідно до статей 8 та 9 Закону України "Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою  запровадження 
спеціальних форм первинної документації для юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної 
продукції водних біоресурсів в умовах аквакультури, та отримання повної, всебічної й 
об’єктивної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, яка стане 
підставою для заповнення форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції 
аквакультури за 20__р." виникла необхідність затвердження спеціальних форм 
первинної документації для суб’єктів рибного господарства у галузі аквакультури.  

 www.minagro.kiev.ua 
 

07.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України "Про затвердження нормативів екологічної 
безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, 
щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у 
морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного 
споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту)" 

 
 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

"Про затвердження нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що 
використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих 
концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах 
(біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), 
завислих речовин та амонійного азоту)" підготовлено відповідно до статей 8 та 17 
Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 
№ 500, з метою встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що 
використовуються для потреб рибного господарства. 

Уведення в дію зазначеного наказу дозволить встановити нормативи 
екологічної безпеки рибогосподарських водних об'єктів, покращити якість прісних та 
морських вод, що використовуються для потреб рибного господарства, що забезпечить 
активний розвиток природної кормової бази рибогосподарських водних об'єктів та 
збільшення їх біопродукціонного потенціалу. 

Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України www. minagro. gov. ua та Держрибагентства України www. 
darg. gov. ua. (розділ "Регуляторні акти"). 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу 
можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення  проекту наказу за адресами:  

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001). 

2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. 
Київ, 04053). 

 
Відповідно до статей 8 та 17 Закону України "Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.225 пункту 4 
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 № 500, з метою 
встановлення нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються 
для потреб рибного господарства, виникла необхідність затвердження нормативів 
екологічної безпеки щодо гранично допустимих концентрацій органічних та 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 17 - 

 
 
 

Випуск 
№66 

30 березня 
2012 року 

мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню 
(БСК – 5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин та амонійного азоту). 

Головною метою проекту наказу є встановлення нормативних значень 
біохімічного споживання кисню (БСК-5), хімічного споживання кисню (ХСК), 
завислих речовин та амонійного азоту для водних біоресурсів, що вирощуються у 
морських та прісних водах. Крім того, встановлюються гранично допустимі 
концентрації мінерального фосфору (PO4-3) для вказаних водойм. 

Основним фактором ефективного використання водних об'єктів для 
вирощування водних біоресурсів є якісні характеристики води, що забезпечують 
активний розвиток природної кормової бази. Важливими хімічними показниками при 
цьому є вміст органічних речовин та азотних сполук, які сприяють активному розвитку 
природної кормової бази та нормальному фізіологічному стану водних біоресурсів. 

Даний нормативний документ визначає гранично допустимі значення 
концентрацій органічних та мінеральних речовин для створення безпечного рівня їх 
вмісту у водних об’єктах, що використовуються для потреб рибного господарства.  

Прийняття проекту наказу забезпечить встановлення екологічних нормативів 
якості води  рибогосподарських водойм. 

  www.minagro.kiev.ua 
 

07.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про внесення змін до  
законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств” 

 
З метою законодавчого врегулювання питань спрощення порядку створення 

фермерських господарств та скорочення кількості документів дозвільного характеру та 
на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.01.2012 № 48623/4/1-11 
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України “Про внесення змін до 
законодавчих актів України з питань створення  фермерських господарств”. 

Для отримання протягом місяця зауважень та пропозицій від заінтересованих 
фізичних та юридичних осіб зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики 7 
березня 2012 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733). 

Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій. 

Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001. 
Електронна адреса розробника: sirenko@minapk.kiev.ua 
 
 Проект Закону України підготовлено з метою спрощення процедури 

реєстрації фермерського господарства і скорочення кількості документів дозвільного 
характеру. 

Статтею 7 Закону України „Про фермерське господарство” та статтею 118 
Земельного кодексу України визначено, що для отримання (придбання) у власність або 
в оренду земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з метою 
ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної 
державної адміністрації чи місцевої ради із заявою, до якої додаються документи, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, 
отриманої в аграрному навчальному закладі.  

За загальноприйнятим визначенням, досвід роботи - це сукупність знань, 
уміння, які здобуваються в житті, на практиці. Статтею 48 Кодексу законів про працю 
України визначено, що основним документом про трудову діяльність працівника є 
трудова книжка. Однак запис у ній не може підтвердити наявний досвід роботи, а 
фіксує лише трудовий стаж. 

Таким чином, редакція статті 7 Закону України „Про фермерське 
господарство” та статті 118 Земельного кодексу України в частині підтвердження 
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досвіду роботи у сільському господарстві містить приховану корупціогенну норму та 
створює умови для здійснення районними або міськими державними адміністраціями 
або органами місцевого самоврядування корупційних правопорушень. 

На думку Мінагрополітики України, перелік документів, що підтверджують 
відповідну професійну придатність особи, яка бажає створити фермерське 
господарство, має визначатися не центральним органом виконавчої влади у сфері 
аграрної політики, а безпосередньо у законі. Це дозволить не розширювати сферу 
відомчого нормотворення, збереже за законом провідну роль у регулюванні 
відповідних суспільних відносин, зробить більш зрозумілою інформацію про склад 
документів, які  вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське 
господарство. 

У зв’язку з цим потребує вилучення норми чинної редакції Закону України 
„Про фермерське господарство”, якою встановлено, що перелік документів, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом 
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального  органу 
виконавчої влади у сфері аграрної політики, а також  законодавчого врегулювання 
питання вимог до стажу роботи у сільському господарстві, достатнього для створення 
фермерського господарства, зокрема кількісних чи якісних критеріїв його визначення.  

Вважаємо, що один рік є періодом часу, потрібним для здобуття мінімально 
необхідних знань та вмінь з технологій  використання земельних ресурсів і 
вирощування рослинницької та тваринницької сільськогосподарської продукції.  

Також потребує законодавчого уточнення питання критеріїв для 
підтвердження наявності освіти, достатньої для створення фермерського господарства, 
з урахуванням навчально-професійних програм та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців для сільського господарства. 

Для законодавчого врегулювання зазначених вище питань Мінагрополітики 
України розробило проект Закону України „Про внесення змін до законодавчих актів 
України з питань створення фермерських господарств”. 

              
Проект  

 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

„Про внесення змін до законодавчих актів України з питань створення 
фермерських господарств” 

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова “та документи, що 
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, 
отриманої в аграрному навчальному закладі” замінити словами “та копія трудової 
книжки громадянина України, записи в якій підтверджують стаж роботи в сільському 
господарстві не менше року, або підтвердження сільської, селищної, міської ради за 
місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого селянського 
господарства, або копія документа, який підтверджує освіту, отриману за 
спеціальністю, за якою здійснюється підготовка фахівців для сільського господарства. 
Копії поданих документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством 
порядку.”. 

2. У Законі України “Про фермерське господарство” (Відомості Верховної 
Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2012 р., № 4, ст. 18): 

у статті 7: 
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друге речення абзацу другого частини першої  викласти в такій редакції:     
“До заяви додається копія трудової книжки громадянина України, записи в якій 
підтверджують стаж роботи в сільському господарстві не менше року, чи 
підтвердження сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної 
ділянки про ведення особистого селянського господарства, або копія документа, який 
підтверджує освіту, отриману за спеціальністю, за якою здійснюється підготовка 
фахівців для сільського господарства. Копії поданих документів повинні бути 
засвідчені в установленому законодавством порядку.”; 

абзац третій частини першої викласти у такій редакції:  
«Переважне право на отримання земельної ділянки у власність або оренду 

мають громадяни, які постійно проживають на території відповідної сільської, 
селищної або міської ради за місцем розташування земельної ділянки.». 

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
www.minagro.kiev.ua 

 
07.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
„Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” 

 
З метою визначення механізму використання коштів державного бюджету для 

надання підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за 
бюджетною програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі”, 
передбаченою Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік”, та на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 № 104 “Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі” Мінагрополітики 
України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін 
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”. 

Для отримання протягом місяця зауважень та пропозицій від заінтересованих 
фізичних та юридичних осіб зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики 7 
березня 2012 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733). 

Розробник: Мінагрополітики України, Департамент науково-освітнього 
забезпечення АПВ та розвитку сільських територій. 

Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001. 
Електронна адреса розробника: shevel@minapk.gov.ua 
 
Метою постанови є визначення механізму використання бюджетних коштів 

для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим 
кооперативам, зокрема, для стимулювання виробництва їх членами продуктів 
харчування рослинного та тваринного походження. 

Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується 
шляхом надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, які пройшли 
конкурсний відбір, фінансової підтримки для придбання сільськогосподарської техніки 
та на закуплене поголів’я корів. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року 
№ 104 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі” 
Міністерством аграрної політики та продовольства України розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання 
коштів державного бюджету для підтримки  сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів”. 
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Порядок 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 
 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі” для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів”  (далі - бюджетні кошти). 

Ціллю використання бюджетних коштів є підтримка розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та збільшення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Мінагрополітики, розпорядниками бюджетних коштів нижчого 
рівня - Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, 
головні управління агропромислового розвитку обласних та Управління промисловості, 
розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської 
державних адміністрацій (далі - управління). 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову 
підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для придбання 
сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва 
(далі - техніка) та надання фінансової підтримки членам сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, які є власниками особистих селянських господарств та 
фізичними особами - виробниками сільськогосподарської продукції, за закуплене 
поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності,  
племінних нетелів або племінних корів молочного, м’ясного та комбінованого напряму 
продуктивності (далі - поголів’я корів). 

Фінансова підтримка надається кооперативу в розмірі 90 відсотків вартості 
техніки без урахування сум податку на додану вартість за умови попередньої оплати 
кооперативом постачальнику 10 відсотків її вартості та укладення з управлінням 
відповідного договору. 

Фінансова підтримка надається члену кооперативу в розмірі 60 відсотків 
вартості придбаного поголів’я без урахуванням сум податку на додану вартість, але не 
більше 15 тис. гривень, який на 1 січня поточного року утримував не менше трьох 
корів. 

Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в 
установленому законом порядку. 

У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує 
придбану техніку до закінчення терміну її амортизації, яку придбав за рахунок 
фінансової підтримки (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума 
спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до 
державного бюджету.  

У разі зменшення поголів’я корів, з урахуванням обсягу закупівлі, станом на 1 
січня двох наступних років після отримання фінансової підтримки одержані кошти 
повертаються до державного бюджету. У разі вибуття із стада з ветеринарних причин 
окремих закуплених племінних телиць, нетелей та корів, вартість яких була частково 
відшкодована, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, відшкодовані за 
їх придбання. 

У разі виявлення факту незаконного одержання бюджетних коштів голова 
кооперативу несе відповідальність згідно із законодавством, а у разі нецільового 
використання бюджетних коштів припиняється  надання будь-якої фінансової 
підтримки претендентові на  її  одержання  протягом поточного та трьох наступних 
бюджетних періодів.   
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4. Мінагрополітики здійснює розподіл бюджетних асигнувань між регіонами з 
урахуванням чисельності осіб, що постійно проживали у сільській місцевості станом на 
1 січня відповідного року. 

5. Бюджетні кошти не виділяються: 
кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також 

заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички 
тощо) та Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового 
використання бюджетних коштів; 

кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про 
банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації. 

6. Мінагрополітики щороку затверджує перелік техніки, для придбання якої 
надається фінансова підтримка, відповідно до напрямів діяльності кооперативів (з 
обробітку землі та збирання врожаю, молочарський, м’ясний, плодоовочевий, 
зерновий) (далі - перелік техніки). 

7. Для проведення конкурсного відбору кооперативів, які мають право на 
фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (далі – конкурсний відбір), а також 
для визначення переліку членів кооперативів, які мають право на отримання фінансової 
допомоги за закуплене поголів’я корів, управління утворюють регіональні комісії з 
проведення конкурсних відборів (далі — регіональні комісії). 

До складу регіональної комісії входять представники управлінь, регіональних 
органів Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції та фінансових 
органів, регіональних відділень Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств, Всеукраїнської громадської організації “Союз учасників 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України” (за згодою). 

Порядок та умови проведення конкурсного відбору і примірне положення про 
регіональну комісію затверджує Мінагрополітики. 

8. Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору 
кооперативів є: 

наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка); 
кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам; 
відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які 

надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану. 
За рівних умов перевага  надається кооперативам, види діяльності яких 

відповідають пріоритетним напрямам діяльності, визначеним та затвердженим 
Науково-технічною радою Мінагрополітики. 

9. Для участі в конкурсному відборі для придбання техніки кооперативи 
подають регіональним комісіям у двох примірниках такі документи: 

заявку на участь у конкурсі за формою, затвердженою Мінагрополітики; 
копію статуту, завірену нотаріально; 
копію довідки про включення до ЄДРПОУ; 
виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх 

для оплати 10 відсотків вартості техніки, заявленої у кошторисі; 
баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за 

встановленою формою (крім новостворених); 
довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не 

порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію; 
довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та 

Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими 
зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом 
із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою 
кооперативу; 
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Для одержання фінансової підтримки за закуплене поголів’я корів 
кооперативи від імені членів кооперативу подають регіональним комісіям у двох 
примірниках такі документи: 

заявку на участь у конкурсі за формою, затвердженою Мінагрополітики; 
довідку кооперативу про підтвердження, що особа, яка отримує фінансову 

підтримку, є членом кооперативу;  
копію паспорта особи; 
копію картки фізичної особи – платника податку про надання 

ідентифікаційного номера; 
довідку селищної ради про наявність поголів’я корів; 
копії племінних свідоцтв (сертифікатів) на закуплені племінні нетелі, або 

племінні корови; 
копії платіжних документів; 
паспорт великої рогатої худоби та ветеринарна картка, що додається до нього; 
договір між членом кооперативу і кооперативом щодо відповідальності члена 

кооперативу за надану йому цільову фінансову підтримку; 
довідку про відкриття рахунку в установі банку. 
10. Для погодження підсумків конкурсного відбору і визначення переліку 

кооперативів-переможців та пропозицій щодо розподілу між ними бюджетних коштів 
Мінагрополітики утворює конкурсну комісію з питань надання державної фінансової 
підтримки кооперативам (далі - комісія). 

Склад комісії та положення про неї затверджуються Мінагрополітики. 
11. Регіональна комісія: 
оприлюднює в друкованих засобах масової інформації строки проведення 

конкурсного відбору; 
проводить перевірку документів кооперативів - учасників конкурсного 

відбору; 
у межах бюджетних коштів державної підтримки, розподілених регіону, 

визначає переліки кооперативів та розміри фінансової підтримки для придбання 
техніки та відшкодування за закуплене поголів’я корів; 

за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення 
кооперативів-переможців та сум коштів державної підтримки, яке оформлюється 
протоколом у двох примірниках; у триденний строк після проведення конкурсного 
відбору подає на погодження комісії разом з документами, визначеними пунктом 9 
цього Порядку, один примірник протоколу. 

12. Комісія розглядає подані регіональними комісіями документи та приймає 
рішення щодо затвердження результатів конкурсу (в межах виділених асигнувань), яке 
реалізується шляхом прийняття наказу Мінагрополітики, який доводиться до відома 
управлінь та оприлюднюється на веб-сайті Мінагрополітики. 

13. Після затвердження наказом Мінагрополітики результатів конкурсного 
відбору управління: 

у міру надходження бюджетних коштів укладає з переможцем конкурсного 
відбору та постачальниками техніки договори про надання фінансової підтримки, 
відповідно до яких кооперативи беруть на себе зобов’язання використовувати техніку 
виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію та забезпечити можливість 
огляду відповідальними працівниками управління техніки, придбаної із залученням 
бюджетних коштів; 

на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного 
документа про сплату 10 відсотків вартості техніки, скріпленого печаткою банку, копії 
договору), поданих переможцями конкурсного відбору, протягом п’яти банківських 
днів здійснює відповідні видатки шляхом перерахування бюджетних коштів із свого 
реєстраційного рахунка на рахунки постачальників техніки. Підтвердні документи 
зберігаються протягом п’яти років; 
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фінансову підтримку за закуплене поголів’я корів здійснює шляхом 
перерахування бюджетних коштів із реєстраційного рахунку управління на рахунок 
члена кооперативу, який відкритий в установі банку; 

щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилає Мінагрополітики зведену в 
розрізі кооперативів інформацію про використання бюджетних коштів. 

14. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності 
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах 
Казначейства, у разі їх відповідності паспорта бюджетної програми. 

15. Мінагрополітики: 
за підсумками дев’яти місяців поточного року, починаючи з жовтня, може 

здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між регіонами згідно з 
пропозиціями управлінь щодо зменшення асигнувань у разі неможливості їх 
використання або збільшення у зв’язку з виникненням потреби шляхом внесення змін 
до розподілених обсягів бюджетних коштів в межах загального річного ліміту 
асигнувань; 

у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає до Мінфіну звіт 
про використання бюджетних коштів. 

16. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та 
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного 
бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку. 

www.minagro.kiev.ua 
 

12.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для селекції в рослинництві» 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для селекції в рослинництві» 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 внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для селекції в рослинництві» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.kiev.ua 
___ березня 2012 року. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 
Державна служба України з питань регуляторної політики та підприємництва, e-mail: 
mail@dkrp.gov.ua та 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, e-mail: іsn@minapk.gov.ua. 

 
Надання державної підтримки селекції і насінництва пропонується з метою 

збільшення виробництва оригінального та високорепродукційного насіння 
сільськогосподарських культур, поліпшення якісних показників та репродукційного 
складу насіння, забезпечення реалізації потенційних можливостей сортів і гібридів та 
отримання за рахунок цього збільшення врожаю. 
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Проект постанови визначає процедуру надання державної підтримки суб’єктам 
первинного насінництва на часткову компенсацію затрат у ланках первинного 
насінництва. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в 
рослинництві” розроблено відповідно до зауважень проведеного Головним контрольно-
ревізійним управлінням України державного фінансового аудиту використання коштів 
державного бюджету за програмою “Селекція в рослинництві”, а також з метою 
стабілізації галузі рослинництва, визначення основних правових, організаційних та 
економічних засад державної політики щодо збільшення виробництва продукції 
рослинництва.  

www.minagro.kiev.ua 
 

12.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів” 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
11.08.2010 № 794 (із змінами та доповненнями), Міністерство аграрної політики та 
продовольства України 12 березня 2012 року оголошує про його публікацію. 

Проект постанови підготовлено з метою удосконалення механізму надання 
державної підтримки суб’єктам господарювання АПК за залученими кредитами та 
лізингоодержувачам за укладеними договорами фінансового лізингу та підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення фінансової 
підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України надасть можливість 
удосконалити механізм надання суб’єктам господарювання державної підтримки за 
залученими кредитами та підвищити ефективність використання бюджетних коштів, 
спрямованих на здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, 
м. Київ, 01001 

E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua;  4013@minapk.gov.ua 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua 
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Проект постанови підготовлено з метою врегулювання окремих питань 
державної підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, створення більш 
сприятливих умов для залучення кредитів підприємствами агропромислового 
комплексу шляхом удосконалення механізму надання фінансової підтримки за рахунок 
коштів державного бюджету. 

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 року № 104, передбачено 
спрямування бюджетних коштів, зокрема, за заходом здійснення фінансової підтримки 
суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів та компенсації лізингових платежів. 

Використання коштів, передбачених у державному бюджеті за зазначеним 
заходом, буде здійснюватись відповідно до Порядку використання коштів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 794. 

Тому на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 № 
104 та з метою удосконалення механізму надання державної підтримки суб’єктам 
господарювання за укладеними кредитними договорами та договорами фінансового 
лізингу Мінагрополітики України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів” з урахуванням пропозицій, що надійшли з регіонів, стосовно 
удосконалення механізму надання державної підтримки за залученими кредитами. 

 
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання 

агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації 
лізингових платежів 

У пункті 1: 
в абзаці другому після слів “у банках” доповнити словами “у тому числі у 

банках-нерезидентів”; 
в абзаці третьому цифри “2011” та “100” замінити цифрами “2012” та “30” 

відповідно. 
У пункті 3: 
в підпункті 2: 
в абзаці першому слова та цифри “залученими у 2010” замінити словами та 

цифрами “залученими у 2011”, а слова та цифри “у 2010 році” замінити словами та 
цифрами “у 2011-2012 роках”; 

в абзаці другому слова “оплати послуг за виконані ремонтні роботи та 
енергоносіїв” замінити словами “енергоносіїв та оплати послуг за виконані ремонтні 
роботи, роботи (послуги) з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб 
та шкідників, збирання врожаю;”; 

у підпункті 3: 
в абзаці першому слова та цифри “у 2010 і 2011 роках” замінити словами “у 

2010-2012 роках”; 
в абзаці третьому слова “оплати послуг за виконані ремонтні роботи та 

енергоносіїв” замінити словами “енергоносіїв та оплати послуг за виконані ремонтні 
роботи”; 

в абзаці четвертому: 
слова “в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки 

вітчизняного виробництва, нової сільськогосподарської техніки та обладнання 
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іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України” виключити;  

після слів “тваринницьких і птахівничих комплексів” доповнити словами 
“сховищ для зберігання овочів та картоплі”;  

після слів “а також придбання систем” доповнити словом “матеріалів”; 
після слів “для теплиць” доповнити словами “послуг по їх будівництву”; 
після слова “палетизації” доповнити словом “зберігання”; 
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів 

сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги 
яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, 
а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, 
обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, відходів 
заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;”; 

у зв’язку з цим абзаци п’ятий-одинадцятий вважати абзацами шостим-
дванадцятим; 

в абзаці восьмому після слів “виробничих об’єктів” доповнити словами “у 
тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі”, а слова “сільськогосподарської 
техніки та обладнання для виробництва та переробки” замінити словами “обладнання 
для виробництва”; 
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів 
сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги 
яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, 
а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, 
обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських 
відходів та сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші 
альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України;”; 

у зв’язку з цим абзаци десятий-дванадцятий вважати абзацами одинадцятим-
тринадцятим; 

в абзаці одинадцятому слово “та” замінити словом “закупівлі”; 
у підпункті 4: 
в абзаці першому слово “чотирьох” замінити словом “семи”, а слова та цифри 

“у 2010 і 2011 роках” замінити словами та цифрами “у 2010-2012 роках”; 
в абзаці третьому: 
слова “в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної техніки 

вітчизняного виробництва, нової сільськогосподарської техніки та обладнання 
іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів України” виключити;  

після слів “виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення” 
доповнити словами “у тому числі сховищ для зберігання овочів та картоплі”; 

після слова “систем” доповнити словом “матеріалів”;  
слова “сховищ для зберігання овочів та фруктів” замінити словами “сховищ 

для зберігання зерна, овочів, картоплі та фруктів”;  
після слова “палетизації” доповнити словом “зберігання”; 
в абзаці четвертому слова та цифри “за кредитами, залученими у 2006-2010 

роках” виключити; 
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів 

сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги 
яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, 
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а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, 
обладнання для переробки сільськогосподарських відходів та сировини, відходів 
заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші альтернативні види енергії, 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;”; 

у зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати абзацами шостим-десятим; 
абзац десятий доповнити словами “у тому числі сховищ для зберігання овочів 

та картоплі”; 
доповнити підпункт новими абзацами такого змісту: 
“- придбання, у тому числі на умовах фінансового лізингу, основних засобів 

сільськогосподарського призначення вітчизняного та іноземного виробництва, аналоги 
яких не виробляються в Україні, зокрема сільськогосподарської і зрошувальної техніки, 
а також техніки та обладнання для механізації процесів у тваринництві та птахівництві, 
обладнання для переробної галузі, обладнання для переробки сільськогосподарських 
відходів та сировини, відходів заготівлі деревини лісу, у тому числі у біопаливо та інші 
альтернативні види енергії, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України. 

Компенсація також надається суб’єктам господарювання агропромислового 
комплексу за короткостроковими кредитами, залученими на напрями, визначені у 
підпункті 3 цього Порядку, та короткостроковими або середньостроковими кредитами, 
залученими на напрями, визначені у підпункті 4 цього Порядку. 

При цьому суб’єктами господарювання агропромислового комплексу 
вважаються як окремі суб’єкти господарювання, що входять до агропромислового 
комплексу, так і суб’єкти господарювання, які володіють активами та/або 
корпоративними правами окремих суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які 
займаються виробництвом продукції тваринництва та птахівництва, комбікормів; 
м’ясокомбінати (вертикально інтегровані групи компаній агропромислового 
комплексу).”; 

після підпункту 5 доповнити новим підпунктом такого змісту: 
“6) за кредитами, яким конкурсною комісією надано право на компенсацію у 

2011 році та яка не виплачена у 2011 році.”. 
3. Після пункту 3¹ доповнити новим пунктом 3² такого змісту: 
“3². Компенсація надається позичальникам за середньо- та довгостроковими 

кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що 
отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та 
довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів 
позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій у розмірі 10 відсотків 
річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, за напрямами, 
визначеними у пункті 3 цього Порядку.”. 

4. У пункті 4: 
в абзаці першому слова “які залучили кредити” замінити словами “за 

укладеними договорами”; 
в абзаці восьмому цифри “2009-2010” замінити цифрами “2009-2011”; 
в абзаці дев’ятому після слова “кредитів” доповнити словами “чи позик”; 
в абзаці десятому після слова “кредитами” доповнити словами “чи позиками”. 
5. В абзаці другому пункту 5 після слів “кредитних коштів” доповнити 

словами “чи позик”. 
6. У пункті 6: 
в абзаці першому після слів “за кредитами” доповнити словами “чи позиками” 

та після слова “кредитів” доповнити словами “чи позик”; 
в абзаці другому після слів “за кредитами” доповнити словами “чи позиками”; 
в абзаці третьому після слова “кредитами” доповнити словами “чи позиками”. 
7. У пункті 8: 
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 
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“довідку банку про наявність (відсутність) депозитного рахунку, відкритого 
позичальником;”; 

у зв’язку з цим абзаци дев’ятий-дванадцятий вважати абзацами десятим-
тринадцятим; 

в абзаці десятому: 
після слова “кредити” доповнити словами “чи позики”; 
після слова “приміщень” доповнити словами “або документ, що підтверджує 

введення в експлуатацію виробничих об’єктів”; 
доповнити абзац словами “в тому числі документацію, оформлену на іншого 

суб’єкта господарювання за договорами сумісного будівництва, інвестиційними 
договорами, згідно з якими позичальник виступає стороною такого будівництва та 
здійснює його фінансування.”; 

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту: 
“Суб’єкти господарювання, які залучили середньо- та довгостроковими 

кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що 
отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та 
довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів 
позичальників у випуску з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на 
напрями, визначені у пункті 3 цього Порядку, подають також такі документи: 

проспект емісії облігацій; 
договір купівлі-продажу облігацій; 
документ, який підтверджує розміщення облігацій; 
виписка з поточного рахунку нерезидента-емітента облігацій про 

підтвердження приходу грошей від розміщення облігацій; 
виписка з поточного рахунку нерезидента-емітента облігацій про 

підтвердження виплати відсотків або купона.”; 
у зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим. 
8. У пункті 9 після слів “за кредитами” доповнити словами “чи позиками”. 
9. У пункті 10: 
в абзаці третьому після слів “кредитного договору” доповнити словами “або 

договору позики”; 
в абзаці четвертому після слів “за кредитами” доповнити словами “чи 

позиками”; 
після абзацу восьмого доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: 
“довідку банку про наявність (відсутність) депозитного рахунку, відкритого 

позичальником.”. 
10. У пункті 11 після слів “за кредитами” доповнити словами “чи позиками”. 
11. В абзаці шостому пункту 12 після слова “кредитами” доповнити словами 

“чи позиками”. 
12. У пункті 13: 
в абзаці першому після слова “кредитами” доповнити словами “чи позиками”; 
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 
“здійснюють витрати, пов'язані з будівництвом та реконструкцією сховищ для 

зберігання овочів та картоплі;”; 
У зв’язку з цим абзаци шостий-восьмий вважати абзацами сьомим-дев’ятим. 

www.minagro.kiev.ua 
 

14.03.2012   
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних 
наук України, Міністерства фінансів України  “Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Української академії 
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аграрних наук, Міністерства фінансів України  від 13 лютого 2007 року № 
88/10/187”. 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії 
аграрних наук України, Міністерства фінансів України  “Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України, Української академії 
аграрних наук, Міністерства фінансів України  від 13 лютого 2007 року  № 88/10/187”, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України з “________”   2012 року 
оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у 
відповідність до чинного законодавства України.  

Повний пакет документів проекту спільного наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України, 
Міністерства фінансів України  “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, 
Міністерства фінансів України  від 13 лютого 2007 року           № 88/10/187” 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 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: scherbak@minapk.gov.ua 
 
Основною метою підготовки проекту спільного наказу є визнання таким, що 

втратив чинність, спільного наказу Міністерства аграрної політики України, 
Української академії аграрних наук, Міністерства фінансів України від 13 лютого 2007 
року № 88/10/187 “Про затвердження Порядку використання коштів Державного 
бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідних господарствах”, 
зареєстровано в міністерстві юстиції України від 19 лютого 2007 року          за № 
145/13412.  

Підставою для розроблення проекту спільного наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України, 
Міністерства фінансів України “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук, 
Міністерства фінансів України  від 13 лютого 2007 року № 88/10/187” є приведення 
нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України, у зв'язку із закінчення строку терміну дії Закону України “Про 
Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року”.  

www.minagro.kiev.ua 
 

14.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України та Національної академії аграрних наук України “Про 
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики 
України та Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 року № 
134/40”. 
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук 
України “ Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної 
політики України та Української академії аграрних наук від 20 травня  2002 року       № 
134/40”, Міністерство аграрної політики та продовольства України з ____________ 
2012 року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України. 

Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів 
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.  

Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України та Національної академії аграрних наук України “Про визнання 
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України та 
Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 року  № 134/40” 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 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: scherbak@minapk.kiev.ua 
 
Основною метою підготовки проекту наказу є визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії 
аграрних наук від 20 травня 2002 року № 134/40 “Про затвердження Положення про 
Державний племінний реєстр”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
10.06.2002 за  № 488/6776 (зі змінами).   

Підставою для розроблення проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України та Національної академії аграрних наук України “Про визнання 
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України та 
Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 року  № 134/40”  є приведення 
нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного 
законодавства України. 

www.minagro.kiev.ua 
 

4.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України  
“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та 
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу”. 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України  “Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві 
та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту постанови, Міністерство аграрної політики 
та продовольства України з 06.03. 2012 року оголошує про його публікацію на сайті 
Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Проект змін до Порядку передбачає удосконалення механізму використання 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на виконання програми селекції 
у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, 
розмірів здійснення доплат за рахунок бюджетних коштів на виконання програми,  
порядку надання звітності про використання бюджетних коштів. Проект Порядку 



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 31 - 

 
 
 

Випуск 
№66 

30 березня 
2012 року 

розроблено з метою реалізації державної політики у сфері племінної справи у 
тваринництві та для забезпечення раціонального й ефективного використання коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України.  

Повний пакет документів проекту постанови Кабінету Міністрів України  
“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу” 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 просимо надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами:  

Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,  
м. Київ, 01001E-mail: mentu@minapk. gov.ua 
 
Головна мета проекту – забезпечення цільового та ефективного використання 

коштів, передбачених у Державному бюджеті України для виконання програми, 
спрямування  їх за пріоритетними напрямами розвитку племінної справи у 
тваринництві, збереження генофонду сільськогосподарських тварин за видами і 
породами.  

Зміни до Порядку  забезпечать реалізацію державної політики, яка спрямована 
на збереження, розповсюдження та використання високоцінних племінних 
(генетичних) ресурсів. Надання фінансової підтримки суб’єктам племінної справи у 
тваринництві (власникам племінних /генетичних/ ресурсів) забезпечує часткове 
покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом. У селекційному процесі необхідно 
використовувати племінні (генетичні) ресурси належної якості з метою створення 
високопродуктивного поголів’я тварин. Для забезпечення селекційного прогресу 
необхідне  біологічне та генетичне різноманіття  при доборі та підборі тварин.   

Затвердження змін до Порядку використання бюджетних коштів для 
виконання  програми дозволить забезпечити ефективне використання коштів 
державного бюджету України та спрямувати  їх на реалізацію державної політики 
щодо поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин, що є вирішальним 
фактором у збільшенні обсягів виробництва тваринницької продукції. 

Проблема, яку планується розв’язати шляхом затвердження проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у 
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу” (далі – 
Порядок), полягає у використанні одержувачами бюджетних коштів, виділених із 
Державного бюджету України (далі – бюджетні кошти) для виконання програми 
селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 
(далі – програма). У запропонованому проекті є норми, які передбачають 
удосконалення механізму використання коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на 
підприємствах агропромислового комплексу, розмірів здійснення доплат за рахунок 
бюджетних коштів на виконання програми,  порядку надання звітності про 
використання бюджетних коштів.  

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на 

підприємствах агропромислового комплексу 
 
1. У пункті 2: 
1) у підпункті 1: 
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в абзаці третьому слова “тварин і Державного племінного реєстру” замінити 
словами “тварин, Державного племінного реєстру або Державного реєстру суб’єктів 
племінної справи у тваринництві, Державного реєстру селекційних досягнень у 
тваринництві”; 

доповнити підпункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту: 
“проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані 

з племінними (генетичними) ресурсами;”; 
доповнити підпункт абзацами такого змісту: 
 “проведення оцінки якості м’яса при породовипробуванні; 
проведення загальнодержавного конкурсу техніків (операторів) з відтворення 

сільськогосподарських тварин; 
придбання (без права на перепродаж): 
обладнання для проведення робіт з виробництва, зберігання і реалізації 

спермопродукції, яйцеклітин, ембріонів для підприємств (об'єднань) з племінної 
справи у тваринництві та підприємств (лабораторій) з трансплантації ембріонів; 

обладнання з проведення генетичних досліджень у тваринництві, оцінки 
тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства для підприємств 
(лабораторій) генетичного контролю;”; 

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
“Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної 

кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.”; 
3) у пункті 6: 
у підпункті 1 після слова “витяг” доповнити словами “та виписка”; 
у підпункті 4 після слова “реєстру” доповнити словами “або Державного 

реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві”; 
4) в абзаці сьомому пункту 9 після слова “реєстрі” доповнити словами “або 

Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві”; 
5) у пункті 11 після слова “реєстру” доповнити словами “або Державного 

реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві”; 
6) у пункті 19: 
в абзаці другому підпункту 1 слова “паспортів тварин,” виключити; 
абзаци четвертий та п’ятий підпункту 1 виключити; 
абзац третій підпункту 2 виключити; 
у підпункті 3 після слів “одержувача бюджетних коштів” доповнити словами 

“копії паспортів тварин, завірені в установленому порядку”; 
доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту: 
“6) у разі необхідності подання документів, зазначених в абзацах другому і 

третьому підпункту 1 та підпункту 3, кількість яких становить більш як 20 одиниць, 
такі документи подаються у вигляді реєстрів (крім спермопродукції), засвідчених 
підписом керівника одержувача бюджетних коштів і скріплених печаткою. ”; 

7) у пункті 23: 
абзац перший  викласти у такій редакції: 
“Одержувачі бюджетних коштів подають до: 
 Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 

Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних 
адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та 
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації 
щомісяця та щокварталу до 15 числа наступного періоду інформацію та звіт про  
використання бюджетних коштів; 

Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного періоду інформацію та 
звіт про використання бюджетних коштів.  

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки 
Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних державних 
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адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та 
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації 
щокварталу до 20 числа наступного періоду в розрізі одержувачів бюджетних коштів 
надають звіт про використання бюджетних коштів до Мінагрополітики.”. 

2. У додатку 2 до Порядку: 
1) у назві додатка після слова “доплати” доповнити словами “або 

відшкодування понесених витрат”;  
2) розділ “Здійснення доплати або відшкодування понесених витрат” та розділ 

“Здійснення доплати” виключити; 
3) в абзаці першому пункту 1 слово “державними” виключити; 
4) у пункті 3: 
в абзаці першому підпункту 1 цифри “100000” замінити цифрами “200000”; 
абзац другий підпункту 8 викласти у такій редакції:                                                            
“придбання добового молодняку вихідних ліній, прабатьківських та 

батьківських стад курей яєчних і м’ясних порід і кросів, індиків, качок, гусей і 
страусів”;  

5) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 цифри “4500” замінити цифрами 
“10000”; 

6) у пункті 5: 
в абзаці четвертому слова “тварин і Державного племінного реєстру” замінити 

словами “тварин, Державного племінного реєстру або Державного реєстру суб’єктів 
племінної справи у тваринництві, Державного реєстру селекційних досягнень у 
тваринництві”; 

доповнити пункт абзацами такого змісту: 
“проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані 

з племінними (генетичними) ресурсами; 
проведення оцінки якості м’яса при породовипробуванні; 
проведення загальнодержавного конкурсу техніків (операторів) з відтворення 

сільськогосподарських тварин; 
придбання (без права на перепродаж): 
обладнання для проведення робіт з виробництва, зберігання і реалізації 

спермопродукції, яйцеклітин, ембріонів для підприємств (об’єднань) з племінної 
справи у тваринництві та підприємств (лабораторій) з трансплантації ембріонів; 

обладнання з проведення генетичних досліджень у тваринництві, оцінки 
тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства для підприємств 
(лабораторій) генетичного контролю”;  

7) в підпункті 1 пункту 6 цифри “130” замінити цифрами “170”; 
8) у пункті 8 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту: 
“штучне осіменіння маточного поголів’я худоби за умови використання 

ідентифікованої сперми, оцінених за якістю потомків бугаїв-плідників, унесених до 
Каталогу бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного 
поголів’я, для проведення замовних парувань згідно з планами індивідуального 
підбору – за 1 тільність”  

www.minagro.kiev.ua 
 

15.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сертифікації харчових продуктів» 

 
З метою гармонізації законодавства нашої держави до міжнародних вимог, а 

також виконання пункту 4 частини першої доручення Президента України від 8 квітня 
2011 року № 1-1/636, доручення Кабінету Міністрів України від 27.01.2012 № 
18434/348/1-11 та пунктів 300 і 312 Звіту робочої групи з питань вступу України до 
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СОТ, згідно із Законом України від 10.04.2008 № 250-V "Про ратифікацію Протоколу 
про вступ України до Світової організації торгівлі" Міністерство аграрної політики та 
продовольства України розробило проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сертифікації харчових продуктів". 

Ціллю прийняття проекту Закону України є законодавче забезпечення реалізації 
зобов’язань нашої держави, взятих при вступі України до СОТ, а також приведення 
законодавчих актів України у відповідність до вимог адміністративної реформи та 
міжнародних вимог. 
             Реалізація проекту Закону України є обов’язковою. Запропонований проект 
Закону України врегулює питання проведення обов’язкової сертифікації харчових 
продуктів, а також дозволить уточнити повноваження центральних органів виконавчої 
влади в сфері безпечності харчових продуктів. 

Підготовлений проект Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сертифікації харчових продуктів" разом з аналізом 
регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики України www.minagro.gov.ua. та оприлюднений 

 1 лютого 2012 року на офіційному веб-сайті Держветфітослужби у розділі 
"Законодавство" (підрозділ "проекти нормативних актів").  

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу можна надсилати 
протягом 45 днів з дня їх оприлюднення на поштову та електронні адреси: 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України: 
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, semenchuk@vet.gov.ua, sеctor@vet.gov.ua.  
  
Метою розробки проекту Закону України є законодавче забезпечення 

реалізації зобов’язань нашої держави, взятих при вступі України до СОТ, а також 
приведення законодавчих актів України у відповідність до вимог адміністративної 
реформи та міжнародних вимог. 

З цією метою проектом Закону України пропонується внесення змін до 5 
законодавчих актів України, зокрема: законів України "Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення", "Про державне регулювання імпорту 
сільськогосподарської продукції", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" та "Про молоко та молочні 
продукти". 

Запропоновані зміни виключають проведення обов’язкової сертифікації 
харчових продуктів, а також уточняють повноваження центральних органів виконавчої 
влади в сфері безпечності харчових продуктів. 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сертифікації харчових продуктів" (далі – проект Закону України) 
розроблено з метою виконання пункту 4 частини першої доручення Президента 
України від 8 квітня 2011 року № 1-1/636, доручення Кабінету Міністрів України від 
27.01.2012 № 18434/348/1-11 та пунктів 300 і 312 Звіту робочої групи з питань вступу 
України до СОТ, згідно із Законом України від 10.04.2008 № 250-V "Про ратифікацію 
Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі". 

ПРОЕКТ 
Закон України 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації 
харчових продуктів 

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
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1. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 р., № 27, ст. 
218, 202, № 29, ст. 190, 2011 р., № 34, ст. 343): 

1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "харчових продуктів і напоїв," 
виключити; 

2) частини третю та п’яту статті 14 виключити; 
3) абзац перший статті 17 виключити. 
2. У Законі України "Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997 р., № 
44, ст. 281): 

1) у статті 4: 
назву статті викласти у такій редакції:  
"Стаття 4. Контроль за ввезенням імпортної сільськогосподарської 

продукції."; 
у частині першій речення друге "При цьому іноземні сертифікати беруться до 

уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено 
нормами відповідних міжнародних договорів." виключити; 

2) частину дев’яту статті 7 виключити. 
3. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2002 р., № 16, ст. 112): 
1) в абзаці четвертому статті 5 слова та знаки ", стандартизації, ліцензування 

та сертифікації" виключити; 
2) абзац шостий частини другої статті 16 виключити. 
4. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію 

з них" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 р., № 15, ст. 107): 
1) абзац другий статті 1 виключити; 
2) статтю 5 виключити; 
3) у частині третій статті 7 слова "встановлюється центральним органом 

виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації." замінити словами 
"здійснюється відповідно до законодавства України."; 

4) абзац третій частини другої та абзац четвертий частини третьої статті 8 
виключити; 

5) абзац третій частини другої статті 10 виключити; 
6) статтю 11 викласти в такій редакції: 
"Стаття 11. Державний контроль та нагляд за якістю і безпечністю продуктів 

лову та харчової продукції з них 
Державний контроль та нагляд за безпечністю продуктів лову та харчової 

продукції з них здійснюються під час їх виробництва, зберігання, транспортування, 
реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері 
громадського харчування відповідно до законодавства України". 

5. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної 
Ради України (ВВР), 2004 р., № 47, ст. 513): 

1) в абзаці другому статті 1 слова "санітарно-епідеміологічного" замінити 
словами "санітарно-гігієнічного"; 

2) частину першу статті 6 виключити; 
3) статтю 9 викласти у такій редакції: 
"Стаття 9. Вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних 

продуктів 
Виробництво молочних продуктів здійснюється за наявності експлуатаційного 

дозволу. 
Експлуатаційний дозвіл видається у встановленому законодавством порядку. 
Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що 

засвідчує епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, який видається 
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державними установами ветеринарної медицини згідно із законодавством України."; 
4) в абзаці шостому частини першої статті 13 слова "за розпорядженнями 

посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної установи 
ветеринарної медицини" виключити; 

5) у статті 14: 
абзац другий викласти у такій редакції: 
"з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог, санітарно-гігієнічних 

норм і правил у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, 
молочних продуктів, визначення показників їх безпечності, а також використання 
обладнання, тари, транспортних засобів, з проведенням моніторингових досліджень, 
під час експорту та імпорту молочної продукції – державні органи ветеринарної 
медицини;"; 

абзаци третій та четвертий виключити; 
6) в абзаці першому статті 15 слова "державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд, а також" та слово "стандартів," виключити. 
II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування 

Закону: 
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін 

до законів України, що випливають із цього Закону; 
2) привести у відповідність до цього Закону свої нормативно-правові акти; 
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому 
Закону. 

www.minagro.kiev.ua 
 

21.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Про порядок використання коштів державного бюджету для часткової 
компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних 
землях" 

 
З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту 

постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок використання коштів державного 
бюджету для часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу 
на зрошуваних землях" 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 порядок використання коштів державного бюджету для часткової компенсації 
вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях" розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства України: (www.minagro.kiev.ua / (розділ Нормативно-правова робота / 
Проекти регуляторних актів Мінагрополітики).   Зауваження та пропозиції стосовно 
проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо 
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:  

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

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, e-mail: tosh @minapk.gov.ua. 

Проект постанови передбачає встановлення порядку надання державної 
допомоги, за рахунок якої буде забезпечена підтримка виробництва 
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сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збільшення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції, зростання доходів 
сіль-ськогосподарських товаровиробників.  

Згідно з проектом постанови кошти Державного бюджету України на  2012 
рік, передбачені Мінагрополітики України за бюджетною програмою (код КПКВК 
2801360), спрямовуються для надання державної підтримки виробництва продукції 
рослинництва на зрошуваних землях шляхом часткової компенсації 
сільськогосподарським підприємствам вартості електроенергії використаної для 
поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.  

Проектом постанови встановлюються обсяги та механізм компенсації вартості 
електроенергії, використаних сільськогосподарськими підприємствами усіх форм 
власності та господарювання. 

Проект постанови розроблено Мінагрополітики України згідно із Законом 
України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та з метою надання ефективної 
допомоги сільгосптоваровиробникам, що вирощують сільськогосподарську продукцію 
на зрошуваних землях, забезпечення ефективного та цільового використання 
бюджетних коштів. 

www.minagro.kiev.ua 
 

29.03.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України ”Про затвердження Порядку ідентифікації та 
реєстрації свиней” 

 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку ідентифікації 
та реєстрації свиней” Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію. 

Дата оприлюднення: 27 березня 2012 року. 
Стислий зміст проекту наказу:  
внесення змін в частині ідентифікації свиней, що належать власникам – 

фізичним особам, шляхом татуювання – у зв’язку з високою вартістю пристрою для 
татуювання та визначення порядку переміщення свиней між господарствами власників 
– фізичних осіб; 

зміни до порядку реєстрації переміщень свиней з метою його оптимізації та 
зменшення кількості знаків в ідентифікаційному номері на бирці, що дасть можливість 
полегшення контролю за обігом бирок і зменшення кількості помилок при внесенні 
номера до Реєстру тварин, ідентифікаційних та реєстраційних документів. 

Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України ”Про затвердження Порядку про ідентифікацію та реєстрацію 
свиней” та Аналіз регуляторного впливу проекту наказу розміщено в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
можна надавати протягом місяця за адресами:  

1. ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, вул. Сім’ї Хохлових, 15, 
Київ, 04119; e-mail: office@agro-id.com.ua 

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент 
державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Грушевського 12/2, 
Київ, 01008. 

 
Метою прийняття проекту наказу є затвердження редакції Порядку 

ідентифікації та реєстрації свиней, які знаходяться у власності всіх суб’єктів 
господарювання і фізичних осіб, та забезпечення: 
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процесу ідентифікації та реєстрації свиней у власників – фізичних осіб та 
досягнення контролю за здійсненням ідентифікації та реєстрації свиней; 

визначення порядку переміщення свиней між господарствами власників – 
фізичних осіб; 

зменшення вартості виробництва бирок для ідентифікації свиней. 
У зв’язку з виникненням проблеми неможливості виконання положень наказу 

Мінагрополітики від 31 грудня 2004 року № 497 „Про запровадження ідентифікації та 
реєстрації свиней”, щодо порядку ідентифікації та реєстрації свиней, що утримуються 
фізичними особами, а саме: 

неможливість забезпечення сільськими радами і головними управліннями 
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій ідентифікації свиней, 
що належать власникам – фізичним особам, шляхом татуювання – через високу 
вартість пристрою для татуювання; 

не визначення порядку переміщення свиней між господарствами власників – 
фізичних осіб; 

для зменшення вартості засобів ідентифікації свиней. 
 

Порядок 
ідентифікації та реєстрації свиней 

 
I. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок визначає порядок проведення ідентифікації та реєстрації 

свиней. 
1.2. Порядок є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання – юридичних і 

фізичних осіб та негосподарюючих суб’єктів - фізичних осіб, що займаються 
розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають 
послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин. 

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

1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі свині, крім свиней, які 
утримуються та розводяться в господарствах негосподарюючих суб’єктів для власного 
споживання при умові їх забою в господарстві утримання. 

1.4. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджується з метою: 
контролю за переміщеннями свиней усередині країни та при їх експорті та 

імпорті; 
контролю за санітарним станом виробництва, переробки і походженням 

продукції свинарства; 
сприяння охороні території України від занесення та розповсюдження 

збудників хвороб та оптимізації планування ветеринарно-санітарних заходів; 
одержання інформації про поголів’я свиней та їх місцезнаходження для 

поліпшення управління і прогнозування ринків продукції тваринництва;  
забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи у 

тваринництві; 
забезпечення візуального ототожнення кожної тварини в основному стаді; 
організації системи відслідковування походження продукції свинарства.  
1.5. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають такі значення: 
агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі – агент з ідентифікації) – 

працівник державного підприємства „Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” 
(далі – Агентство) або фізична чи юридична особа, яка здійснює свою діяльність від 
імені Агентства на підставі угоди в межах певної території; 

технічний адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі – 
Технічний адміністратор) здійснює заходи із створення та супроводження програмного 
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забезпечення Єдиного державного реєстру тварин та відповідає за технічне і 
технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі тварин; 

бирка – вушний знак установленого зразка з нанесеним ідентифікаційним 
номером; 

відповідальна особа господарства - працівник господарства, на якого 
покладено обов’язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації та обліку свиней в 
господарстві; 

власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користується та 
розпоряджається тваринами (крім фізичних осіб, що займаються розведенням тварин 
та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування тваринного 
походження); 

господарство (місце утримання) – будь-яке місце на території України, де 
перебувають, розводяться та утримуються свині, проводиться їх продаж, забій, 
утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин; 

держатель Єдиного державного реєстру тварин – центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної 
медицини та веде Єдиний державний реєстр тварин; 

Єдиний державний реєстр тварин (далі – Реєстр тварин) – електронна база 
даних про ідентифікованих тварин, їх власників, господарства, переміщення, забій, 
утилізацію, загибель, падіж таких тварин; 

ідентифікаційний номер – номер, що присвоюється свині (групі свиней) і не 
змінюється протягом всього її (їх) життя;  

ідентифікація – процес ототожнення свині (групи свиней) шляхом 
прикріплення їй бирки (бирок) або шляхом татуювання; 

книга обліку свиней – документ установленої форми, до якого вноситься 
інформація про свиню, її переміщення, забій, загибель, падіж тощо; 

переміщення – процес, результатом якого є зміна господарства (у тому числі 
тимчасова), в якому перебуває свиня; 

реєстраційний номер господарства – номер господарства в Реєстрі тварин;  
реєстрація – унесення до Реєстру тварин даних про ідентифікованих свиней, їх 

власників, господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж, та їх 
ветеринарно-санітарний стан тощо, Технічним адміністратором; 

свиня (далі  - тварина) – будь-яка тварина виду свиней (Suidae); 
утримувач – будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно або тимчасово 

володіє, користується та відповідає за тварин.  
1.6. Ідентифікація та реєстрація тварини, яка належить суб’єкту 

господарювання, включають такі процеси: 
реєстрацію господарства; 
оформлення замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин; 
ідентифікацію;  
облік ідентифікованої тварини; 
реєстрацію.  
1.7. Ідентифікація та реєстрація тварини, яка належить негосподарюючому 

суб’єкту – фізичній особі, включає такі процеси: 
 
звернення до агента з ідентифікації про проведення ідентифікації і реєстрації 

тварини; 
ідентифікацію; 
реєстрацію.  
II. Реєстрація даних про господарства суб’єктів господарювання 
2.1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з розведення та 

утримання тварин, зобов’язані надати дані про свої господарства до моменту 
надходження до них першої ідентифікованої тварини або перед початком проведення 
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ними ідентифікації тварин, а суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із 
забою, утилізації, продажу, штучного осіменіння тварин та організовують виставки 
тварин, зобов’язані надати дані про свої господарства до моменту надходження до них 
першої ідентифікованої тварини.  

2.2. Для реєстрації даних про господарства в Реєстрі тварин юридичні особи 
та фізичні особи – підприємці подають Технічному адміністратору заповнену 
реєстраційну картку господарства (додаток 1) разом із копією свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - 
підприємця або випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців та довідкою про ветеринарно-санітарний стан господарства, 
виданою державною установою ветеринарної медицини (далі – реєстраційні 
документи). 

2.3. У разі якщо суб’єкт господарювання є власником/утримувачем кількох 
господарств, реєстраційні документи подаються окремо щодо кожного господарства і 
такі дані про господарства реєструються в Реєстрі тварин окремо. 

2.4. Технічний адміністратор вносить відомості реєстраційної картки 
господарства до Реєстру тварин і надсилає суб’єкту господарювання довідку про 
реєстрацію даних про господарства в Реєстрі тварин та присвоєння господарству 
реєстраційного номера в Реєстрі тварин. 

2.5. Реєстраційний номер господарства складається з 10 символів і має таку 
структуру: 

1, 2 позиції номера – літери UA; 
3, 4 позиції номера - цифровий код області, на території якої розташоване 

господарство; 
5-10 позиції номера – порядковий номер господарства в області. 
2.6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення 

інформації даних про господарство до Реєстру тварин. 
2.7. У разі зміни власника господарства, даних про власника, утримувача чи 

господарство,  ветеринарно-санітарного стану господарства, припинення діяльності 
суб’єкт господарювання повинен у триденний термін подати Технічному 
адміністратору заяву про внесення змін про господарство до Реєстру тварин (додаток 
2). Разом із заявою обов’язково подаються копія свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця) 
або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, довідка про ветеринарно-санітарний стан господарства, видана 
державною установою ветеринарної медицини, та завірені в установленому порядку 
копії документів, що підтверджують настання відповідних змін. 

2.8.Відомості, унесені у реєстраційну картку господарства та у заяву про 
внесення змін про господарство до Реєстру тварин, засвідчуються підписом та 
печаткою утримувача тварин, підписом уповноваженого спеціаліста ветеринарної 
медицини та печаткою державної установи ветеринарної медицини. 

Інформація про власника, внесена до Реєстру тварин, є такою, що надана у 
реєстраційних документах за його згодою. 

III. Ідентифікація тварин суб’єктами господарювання 
3.1. Суб’єкт господарювання може проводити індивідуальну або групову 

ідентифікацію тварин. 
3.2. Індивідуальна ідентифікація проводиться для племінних свиней шляхом 

прикріплення двох пар бирок.  
Групова ідентифікація проводиться для товарних свиней шляхом татуювання 

на тварині реєстраційного номера господарства у Реєстрі тварин. 
3.3. Для проведення ідентифікації та реєстрації племінних тварин 

власник/утримувач подає Технічному адміністратору замовлення установленої форми 
(додаток 3), на підставі якого Технічний адміністратор у чотирнадцятиденний термін 
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після надходження такого замовлення видає власнику/утримувачу тварин замовлені 
матеріали (бирки, засоби для їх прикріплення та бланки реєстраційних свідоцтв свиней 
(для суб’єктів господарювання тощо)). 

3.4. Власник/утримувач проводить ідентифікацію тварин самостійно і 
використовує отримані матеріали (бирки та бланки реєстраційних свідоцтв свиней (для 
суб’єктів господарювання)) виключно для ідентифікації тварин, що йому належать. 

3.5. Тварини, які утримуються в господарствах суб’єктів господарювання, 
ідентифікуються до їх переведення в основне стадо, вибуття з господарства утримання, 
забою в господарстві утримання. 

3.6. Ідентифікація племінної тварини проводиться при її переведенні до 
основного стада або у випадку її продажу шляхом прикріплення бирки   (додаток 4) з 
індивідуальним ідентифікаційним номером на кожне вухо тварини.  

На обох бирках указується один і той самий ідентифікаційний номер. 
3.7. Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з 7 символів і 

має таку структуру:  
1,2 позиції номера – літерний код країни, де тварину ідентифіковано; 
3-7 – п’ять цифр індивідуального номера тварини.  
3.8. У разі вибуття товарної тварини (групи тварин) з господарства 

народження в інше господарство цього ж власника (для подальшого дорощування чи 
відгодівлі), на забійне підприємство чи забою тварини у господарстві ідентифікація 
проводиться шляхом татуювання реєстраційного номера господарства на вухах (чи 
стегнах) тварини.  

3.9. Ідентифікація хворої тварини при її вибутті на забійне підприємство для 
вимушеного забою теж проводиться шляхом татуювання.  

3.10. Висота знаків татуювання повинна становити: 
не менше 10 мм, якщо ставиться на вухах тварини; 
не менше  20 мм, якщо ставиться на стегні тварини. 
3.11. При татуюванні стегон тварини всі позиції реєстраційного номера 

господарства наносяться на верхню третину зовнішньої поверхні кожного із стегон у 
два ряди:  

верхній ряд - 1-4 позиції реєстраційного номера господарства; 
нижній ряд – 5-10 позиції реєстраційного номера господарства. 
3.12. При татуюванні вух тварини 1-4 позиції реєстраційного номера 

господарства наносяться на ліве вухо тварини, 5-10 позиції реєстраційного номера 
господарства – на праве вухо тварини. 

3.13 Якщо тварина вже була пронумерована у господарстві до її ідентифікації 
та реєстрації відповідно до цього Порядку, у документах племінного обліку вказуються 
попередній номер тварин та присвоєний їй відповідно до цього Порядку 
ідентифікаційний номер. 

3.14. Якщо тварина є імпортованою і вона ідентифікована згідно з існуючою в 
країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації даного виду 
тварин, повторна ідентифікація тварини не проводиться.  

3.15. Якщо тварина є імпортованою з країни, де відсутня офіційна система 
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, вона повинна бути ідентифікована в 
установленому порядку.  

3.16. У разі переведення імпортованої тварини в основне стадо 
власник/утримувач тварини зобов’язаний у встановленому порядку здійснити дії щодо 
реєстрації імпортованої тварини в Реєстрі тварин. 

3.17. У разі імпорту тварини власник/утримувач зобов’язаний надіслати до 
Технічного адміністратора повідомлення у порядку, визначеному розділом 11 цього 
Порядку. 

3.18. Якщо господарством, куди імпортується тварина, є бійня і тварину буде 
забито впродовж 30 днів від дати імпорту, ідентифікація тварини не проводиться. 
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3.19. У разі втрати твариною однієї чи обох бирок чи пошкодження її (їх) 
таким чином, що номер, нанесений на ній (них), не дозволяє ідентифікувати тварину, 
але тотожність тварини встановлено, власник/утримувач зобов’язаний терміново 
ізолювати тварину та замовити у Технічного адміністратора дублікат бирки (бирок) з 
тим самим номером і прикріпити її (їх). 

3.20. У разі втрати твариною однією чи обох бирок чи пошкодження її (їх) 
таким чином, що номер, нанесений на ній (них), не дозволяє ідентифікувати тварину, 
чи татуювання тварини стало нерозбірливим, і тотожність тварини не встановлено, 
власник/утримувач повторно ідентифікує тварину у порядку, визначеному цим 
Порядком.  

Якщо господарством, де тварина втратила бирку, є інше господарство, а ніж 
те, в якому тварина була ідентифікована відповідно до розділу третього цього Порядку, 
власник/утримувач тварини замовляє у Технічного адміністратора дублікат бирки з 
тим самим номером і прикріплює її. 

3.21. Для замовлення дублікатів бирок власник/утримувач подає  Технічному 
адміністратору замовлення установленої форми (додаток 5). Пошкоджені бирки при 
цьому знімаються і утилізуються власником/утримувачем.  

3.22. Заміна бирок не проводиться, якщо втрата чи пошкодження однієї чи 
обох бирок відбулися на забійному підприємстві чи ветсанзаводі.  

3.23. На дублікаті (ах) бирки (ок) з індивідуальним ідентифікаційним номером 
робиться відмітка римськими цифрами, що відповідає порядковому номеру 
виготовленого дубліката такої бирки. 

IV. Ідентифікація та реєстрація тварин, які утримуються  негосподарюючими 
суб’єктами 

4.1. Тварини, які утримуються в господарствах негосподарюючих суб’єктів, 
повинні бути ідентифіковані до моменту вибуття тварини з господарства утримання чи 
її забою в господарстві утримання з метою подальшої реалізації продуктів забою.  

4.2. Ідентифікацію тварини, яка утримується в господарстві 
негосподарюючого суб’єкта, проводить агент з ідентифікації за зверненням власника.  

4.3. Ідентифікація тварини, яка утримується в господарстві негосподарюючого 
суб’єкта, проводиться за допомогою бирки, що кріпиться на одне вухо тварини. Бирка 
для ідентифікації таких свиней та структура ідентифікаційного номера відповідають 
бирці для ідентифікації племінних свиней.  

4.4. Для проведення ідентифікації тварини власник/утримувач повинен 
забезпечити її належну фіксацію. 

4.5. Після прикріплення бирки агент з ідентифікації у порядку, визначеному 
пунктом 10.5 цього Порядку, заповнює перший аркуш реєстраційного свідоцтва свиней 
(для негосподарюючих суб’єктів) (додаток 6), у семиденний термін надсилає його 
Технічному адміністратору та надає власнику/утримувачу тварини 2-й, 3-й та 4-й 
аркуші цього свідоцтва.  

Бланк реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) є 
комплектом із чотирьох аркушів, які надруковані на самокопіювальному папері. 

4.6. Бирки, засоби для їх прикріплення та бланки реєстраційних свідоцтв 
свиней (для негосподарюючих суб’єктів) агент з ідентифікації отримує у Технічного 
адміністратора. 

4.7. Якщо бирку тварини, яка утримується в господарстві негосподарюючого 
суб’єкта, було втрачено чи пошкоджено таким чином, що номер, нанесений на ній, не 
дозволяє ідентифікувати тварину, власник/утримувач звертається до агента з 
ідентифікації, який замовляє у Технічного адміністратора дублікат бирки (бирок) з тим 
самим номером і прикріплює її. На дублікаті бирки робиться відмітка відповідно до 
пункту 3.23 цього Порядку. 

4.8. Реєстрація тварини, яка утримується в господарстві негосподарюючого 
суб’єкта, проводиться в момент реєстрації першого переміщення тварини або у момент 
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реєстрації забою тварини в господарстві її народження. 
4.9. Технічний адміністратор вносить до Реєстру тварин дані про тварину на 

підставі отриманого першого аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів). 

V. Облік тварин у господарстві суб’єкта господарювання 
5.1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з розведення та 

утримання тварин, їх забою, утилізації, продажу, штучного осіменіння тварин та 
організовують виставки тварин, зобов’язані вести облік тварин у господарствах. 

5.2. Облік тварин у господарствах суб’єктів господарювання проводиться 
шляхом ведення книги обліку свиней (додаток 7) у паперовій або електронній формі. 
Електронна форма книги обліку свиней установлюється Технічним адміністратором. 

5.3. У разі ведення книги обліку свиней у електронній формі суб’єкт 
господарювання зобов’язаний щомісячно роздруковувати записи, які протягом місяця 
були внесені в електронну форму книги, засвідчувати роздруковані записи своїм 
підписом та печаткою і зберігати ці записи протягом 3 років з дати вибуття тварини з 
господарства. 

5.4. Опис окремих граф книги обліку свиней: 
рядок „Поголів’я свиней ______” - при заповненні цього рядка на кожній 

сторінці вказуються показники графи „Поголів’я свиней після події” останнього рядка 
попередньої сторінки. При заповненні першої сторінки першої книги в цьому рядку 
вказується кількість свиней, наявних в господарстві. При заповненні першої сторінки 
нової наступної книги в цьому рядку вказуються показники графи „Поголів’я свиней 
після події” з останньої графи попередньої книги. Суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність із забою, утилізації, продажу, штучного осіменіння тварин та 
організовують виставки тварин, цей рядок не заповнюється; 

графа „Номер рядка” – нумерація рядків кожної сторінки починається з „1”; 
графа „Виправлення” – номер сторінки та рядок, який потребує виправлення; 
графа „Дата” – дата події, яка призвела до зміни кількості тварин у 

господарстві; 
графа „Код події” – код події згідно з класифікатором (додаток 8), яка 

призвела до зміни кількості тварин у господарстві; 
графа „Кількість свиней” – кількість тварин, до яких відноситься подія (згідно 

з класифікатором); 
графа „Поголів’я свиней після події” – кількість тварин, яка залишилась в 

господарстві після події; 
графа „Ідентифікаційний номер свині (ей)” – ідентифікаційний номер тварини 

(групи тварин); 
графа „Реєстраційний номер господарства” – реєстраційний номер 

господарства, якого стосується подія згідно з класифікатором. Графа не заповнюється 
у разі вибуття тварини в господарство негосподарюючого суб’єкта. У разі прибуття 
тварини з господарства негосподарюючого суб’єкта у графі зазначають 
ідентифікаційний номер фізичної особи, з господарства якої прибула тварина. За 
відсутності у негосподарюючого суб’єкта ідентифікаційного номера у цій графі 
зазначають серію та номер його паспорта; 

графа «Код країни» - дволітерний код країни згідно з класифікатором (додаток 
9), з якої тварина (група тварин) імпортована (ні) чи в яку експортована (ні).  

Нумерація сторінок у першій книзі починається з одиниці. У новій наступній 
книзі обліку свиней сторінки нумеруються з номера на одиницю більшого, ніж номер 
останньої сторінки в попередній книзі. З 1 січня кожного року заводиться нова книга, 
нумерація сторінок якої починається з одиниці.  

5.5. Інформація з обліку тварини зберігається 3 роки з дня вибуття тварини з 
господарства. 

5.6. Записи в книзі обліку свиней, що ведеться у паперовій формі, проводяться 
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розбірливо українською мовою. Необхідні виправлення записів проводяться лише 
чітким закресленням попередньої інформації. 

VI. Реєстрація тварин, які утримуються у господарствах суб’єкта 
господарювання, у Реєстрі тварин 

6.1. Реєстрація свиней у Реєстрі тварин проводиться на основі наданих 
власником реєстраційних документів: 

для племінних тварин - реєстраційної відомості свиней при першому 
переміщенні тварин або при їх переведенні до основного стада; 

для товарних тварин - реєстраційного свідоцтва свиней (відомості 
переміщення) (додаток 10) при їх переміщенні.  

6.2. Реєстрація племінних свиней: 
6.2.1. Після переведення племінної тварини до основного стада 

власник/утримувач тварини зобов’язаний зареєструвати тварину в Реєстрі тварин.  
6.2.2. Для реєстрації тварини у Реєстрі тварин власник/утримувач 

зобов’язаний надіслати Технічному адміністратору заповнену реєстраційну відомість 
свиней (додаток 11). 

6.2.3. При заповненні реєстраційної відомості свиней у графі „Код 
породи(типу)” вказують відповідно цифрові коди порід матері і батька даної тварини. 
У разі якщо мати чи батько вже є помісними, то до коду породи ідентифікованої 
тварини вносять цифрові коди за материнською лінією того чи іншого предка. При 
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої тварини вказують 
згідно з присвоєним даній породі (типу) кодом за затвердженою програмою. Дані про 
породу вказують відповідно до класифікатора порід і типів свиней (додаток 12). 
Заповнюючи реєстраційну відомість свиней щодо походження тварин, відповідальна 
особа господарства повинна застосовувати дані форм племінного обліку, що ведуться в 
господарстві. 

6.3. Дані про тварину, внесені до реєстраційних документів, засвідчуються 
підписами власника або утримувача, або відповідальної особи господарства та 
печаткою власника або утримувача. 

6.4. Технічний адміністратор вносить інформацію про тварину до Реєстру 
тварин в семиденний термін після отримання реєстраційних документів. 

Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин уважається дата внесення 
інформації про неї до Реєстру тварин. 

VII. Переміщення тварин 
7.1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише в разі, якщо 

тварина ідентифікована відповідно до вимог цього Порядку та за наявності 
супровідних документів на тварину.  

7.2. Супровідними документами на тварину (групу тварин) при її (їх) 
переміщенні, крім ветеринарних, є: 

для племінної тварини, яка вибуває з господарства суб’єкта господарювання, - 
заповнений в установленому порядку другий аркуш відомості переміщення тварин 
(форма встановлена додатком 12 до пункту 6.2 Положення про ідентифікацію і 
реєстрацію великої рогатої худоби, затвердженого наказом Мінагрополітики від 
17.09.2003 № 342, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09.10.2003 за № 
909/8230); 

для товарної тварини (групи тварин), яка (які) вибуває (ють) з господарства 
суб’єкта господарювання, - заповнені в установленому порядку перший та третій 
аркуші реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання); 

для тварини, яка вибуває з господарства негосподарюючого суб’єкта, - 
заповнений у встановленому порядку четвертий аркуш реєстраційного свідоцтва 
свиней (для негосподарюючих суб’єктів). 

Бланк реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання) є 
комплектом із трьох аркушів, які надруковані на самокопіювальному папері. 
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7.3. У разі вибуття тварини (групи тварин) з господарства суб’єкта 
господарювання в інше господарство власник/утримувач тварини (групи тварин) 
зобов’язаний: 

внести дані про вибуття тварини (групи тварин) до книги обліку свиней та 
заповнити відомість переміщення тварин або реєстраційне свідоцтво свиней (для 
суб’єктів господарювання); 

із заповненим у встановленому порядку відомістю переміщення тварин 
реєстраційним свідоцтвом свиней (для суб’єктів господарювання) звернутися до 
державної установи ветеринарної медицини для отримання в установленому порядку 
ветеринарних документів; 

передати новому власнику/утримувачу, до господарства якого вибуває 
тварина, другий аркуш відомості переміщення тварин або перший та третій аркуші 
реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання); 

передати Технічному адміністратору перший аркуш відомості переміщення 
тварин або залишити в господарстві другий аркуш реєстраційного свідоцтва свиней 
(для суб’єктів господарювання). 

7.4. При прибутті тварини (групи тварин) в господарство суб’єкта 
господарювання новий власник/утримувач тварини (групи тварин) зобов’язаний: 

у момент прибуття тварини (групи тварин) в господарство перевірити 
наявність прикріплених на тварині бирок або нанесеного татуювання, відповідність 
номерів на бирках і татуювання та даних щодо кількості тварин даним супровідних 
документів на тварину (групу тварин); 

унести дані про прибуття тварини до книги обліку свиней; 
не пізніше 7 днів після прибуття тварини в господарство відправити 

Технічному адміністратору: другий аркуш відомості переміщення тварин або перший 
аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання) – у разі 
прибуття тварини з господарства суб’єкта господарювання; четвертий аркуш 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) – у разі прибуття 
тварини з господарства негосподарюючого суб’єкта; 

залишити в господарстві третій аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для 
суб’єктів господарювання) у разі прибуття тварини з господарства суб’єкта 
господарювання.  

7.5. При вибутті тварини з господарства негосподарюючого суб’єкта 
власник/утримувач тварини зобов’язаний: 

ідентифікувати тварину у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку,  
якщо тварина є неідентифікованою на момент її вибуття; 

із заповненими в установленому порядку другим, третім та четвертим 
аркушами реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) 
звернутися до державної установи ветеринарної медицини для отримання в 
установленому порядку ветеринарних документів; 

передати новому власнику/утримувачу тварини четвертий аркуш 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів); 

третій аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих 
суб’єктів) залишити в господарстві. 

Якщо господарством народження тварини, яка вибуває з господарства 
негосподарюючого суб’єкта, є інше господарство, де тварина була ідентифікована 
відповідно до розділів третього чи четвертого цього Порядку, для отримання 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) власник/утримувач 
тварини звертається до агента з ідентифікації. У цьому випадку агент з ідентифікації 
повторну ідентифікацію тварини не проводить, здійснює заповнення першого аркуша 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів), надсилає його 
Технічному адміністратору в семиденний термін та видає власнику/утримувачу 
тварини другий, третій та четвертий аркуші цього свідоцтва. 
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Уповноважений спеціаліст ветеринарної медицини, який видає супровідні 
ветеринарні документи, залишає у себе другий аркуш реєстраційного свідоцтва свиней 
(для негосподарюючих суб’єктів). 

7.6. При прибутті тварини (групи тварин) у господарство негосподарюючого 
суб’єкта новий власник/утримувач тварини (групи тварин) зобов’язаний: 

перевірити кількість тварин, наявність прикріплених на тварині (тваринах) 
бирок чи татуювання на вухах тварини (тварин) та відповідність номерів на бирках чи 
татуюванні даним супровідних документів, з якими прибула тварина (група тварин); 

не пізніше 7 днів після прибуття тварини в господарство відправити 
Технічному адміністратору: другий аркуш відомості переміщення тварин або перший 
аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання) – у разі 
прибуття тварини з господарства суб’єкта господарювання; четвертий аркуш 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) – у разі прибуття 
тварини з господарства негосподарюючого суб’єкта; 

залишити в господарстві третій аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для 
суб’єктів господарювання) у разі прибуття тварини з господарства суб’єкта 
господарювання.  

7.7. Технічний адміністратор вносить до Реєстру тварин дані про переміщення 
тварин на підставі отриманих відповідних аркушів відомості переміщення тварин або  
реєстраційного свідоцтва свиней.  

Датою реєстрації в Реєстрі тварин факту переміщення є дата внесення в Реєстр 
тварин даних про переміщення.  

VIII. Забій тварин 
8.1. Забивати дозволяється тварин, що ідентифіковані згідно з вимогами цього 

Порядку, крім тварин, що забиваються у господарстві негосподарюючого суб’єкта 
виключно для його власних потреб. 

8.2. У разі забою тварини на забійному підприємстві відповідальна особа 
цього підприємства зобов’язана: 

внести відповідні записи до книги обліку свиней господарства; 
зняти з тварини бирки (за наявності) і забезпечити їх гарантоване знищення; 
у порядку, визначеному розділом 11 цього Порядку, надіслати Технічному 

адміністратору заяву про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та 
експорт тварин установленої форми (додаток 13). 

8.3. У разі забою тварини, у тому числі примусовому, у господарстві суб’єкта 
господарювання власник/утримувач тварини зобов’язаний:  

ідентифікувати тварину у порядку, визначеному розділом 3 цього Порядку,  
якщо на момент забою тварина не ідентифікована; 

якщо до моменту забою тварина була ідентифікована за допомогою бирок, 
після проведеного забою зняти з тварини бирки та забезпечити їх гарантоване 
знищення; 

внести дані про забій тварини до книги обліку свиней господарства; 
у порядку, визначеному розділом 11 цього Порядку, надіслати Технічному 

адміністратору заяву про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та 
експорт тварин. 

8.4. У разі забою тварини, у тому числі примусовому, у господарстві 
негосподарюючого суб’єкта з метою подальшої реалізації продуктів забою 
власник/утримувач тварини зобов’язаний: 

ідентифікувати тварину у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку,  
якщо тварина є не ідентифікованою на момент її забою; 

здійснити обробку туші тварини таким чином, щоб забезпечити збереженість 
та розбірливість ідентифікаційного номера тварини після такої обробки; 

у порядку, визначеному пунктом 10.7 цього Порядку, заповнити третій аркуш 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів); 
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з другим, третім та четвертим аркушами реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) звернутися до уповноваженого спеціаліста ветеринарної 
медицини для отримання супровідних ветеринарних документів на продукти забою; 

четвертий аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих 
суб’єктів), засвідчений уповноваженим спеціалістом ветеринарної медицини, у 
семиденний термін передати агенту з ідентифікації, що надсилає Технічному 
адміністратору і залишити в господарстві третій аркуш цього свідоцтва. 

Якщо господарством народження тварини, яка забивається в господарстві 
негосподарюючого суб’єкта, є інше господарство, де тварина була ідентифікована 
відповідно до третього чи четвертого розділів цього Порядку, для отримання 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) власник/утримувач 
тварини звертається до агента з ідентифікації. У цьому випадку агент з ідентифікації 
повторну ідентифікацію тварини не проводить, здійснює заповнення першого аркуша 
реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів) і надсилає його 
Технічному адміністратору в семиденний термін та видає власнику/утримувачу 
тварини другий, третій та четвертий аркуші цього свідоцтва. 

Уповноважений спеціаліст ветеринарної медицини, який видає супровідні 
ветеринарні документи на продукти забою: 

залишає в себе другий аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів); 

у порядку, визначеному пунктом 10.9 цього Порядку, засвідчує записи, 
внесені до третього та четвертого аркушів реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів), і повертає їх особі, що звернулася.  

8.5. За наявності бирок на тварині, яку було забито, незалежно від форми 
господарювання власника, бирки знімаються та гарантовано знищуються: 

власником/утримувачем – у разі забою тварини у господарстві утримання і 
після реалізації продуктів забою; 

відповідальною особою забійного підприємства – у разі забою тварини на 
забійному підприємстві. 

Власник/утримувач або відповідальна особа зобов’язується після забою зняти 
бирку з тварини і знищити (пошкодити) у спосіб, який би унеможливлював подальше 
(повторне) використання даної бирки. 

IХ. Загибель, падіж, утилізація тварини 
9.1. Якщо на момент загибелі, падежу тварина була не ідентифікованою, 

ідентифікація тварини не проводиться.  
9.2. Якщо тварина загинула, пала в господарстві суб’єкта господарювання і 

відправляється на підприємство з утилізації тварин, власник/утримувач зобов’язаний 
здійснити дії відповідно до пункту 7.3 цього Порядку.  

Якщо в разі загибелі чи падежу тварина на підприємство з утилізації не 
відправляється, власник/утримувач зобов’язаний внести дані про загибель чи падіж 
тварини до книги обліку свиней господарства і у порядку, визначеному розділом 11 
цього Порядку, надіслати Технічному адміністратору заяву про народження, забій, 
загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин.  

9.3. Після утилізації тварини на підприємстві з утилізації відповідальна особа 
останнього зобов’язана: 

внести відповідні записи до книги обліку свиней господарства; 
у порядку, визначеному розділом 11 цього Порядку, надіслати Технічному 

адміністратору заяву про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та 
експорт тварин. 

9.4. У разі загибелі чи падежу неідентифікованої тварини у господарстві 
негосподарюючого суб’єкта власник/утримувач тварини зобов’язаний здійснити 
відповідні дії, передбачені ветеринарним законодавством.  



   
  Б
Ю
Л
Е
Т
Е
Н
Ь

   
  І
нс
ти
ту
ту

 Р
оз
ви
тк
у 
А
гр
ар
ни
х 
Р
ин
кі
в 

 

 - 48 - 

 
 
 

Випуск 
№66 

30 березня 
2012 року 

Якщо господарством народження тварини, яка загинула чи пала в 
господарстві негосподарюючого суб’єкта, є інше господарство, де тварина була 
ідентифікована відповідно до третього чи четвертого розділів цього Порядку, 
власник/утримувач тварини звертається до агента з ідентифікації. Агент з ідентифікації 
здійснює заповнення першого аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) і надсилає його Технічного адміністратора в семиденний 
термін та видає власнику/утримувачу тварини другий, третій та четвертий аркуші 
цього свідоцтва.  

Власник/утримувач тварини у порядку, визначеному пунктом 10.7 цього 
Порядку, заповнює третій аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів), з другим, третім та четвертими аркушами цього 
свідоцтва звертається до уповноваженого спеціаліста ветеринарної медицини для їх 
засвідчення в установленому порядку та в семиденний термін після їх засвідчення 
надсилає Технічному адміністратору четвертий аркуш цього свідоцтва. 

Уповноважений спеціаліст ветеринарної медицини: 
залишає в себе другий аркуш реєстраційного свідоцтва свиней (для 

негосподарюючих суб’єктів); 
у порядку, визначеному пунктом 10.9 цього Порядку, засвідчує записи, 

внесені до третього та четвертого аркушів реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів), і повертає їх особі, що звернулася.  

9.5. Технічний адміністратор вносить у Реєстр тварин дані про загибель, 
падіж, утилізацію тварини на підставі заяву про народження, забій, загибель, падіж, 
утилізацію, імпорт та експорт тварин та четвертого аркуша реєстраційного свідоцтва 
свиней (для негосподарюючих суб’єктів).  

9.6. Бирки з тварини, яка загинула чи пала, не знімаються.  
Х. Заповнення реєстраційного свідоцтва свиней 
10.1. Заповнення реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів 

господарювання) здійснюється власником/утримувачем тварини, з господарства якого 
вибуває тварина. 

10.2. До реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів господарювання) при 
вибутті тварини з господарства вносять такі дані про: 

власника/утримувача та господарство, з якого вибувають тварини, - 
реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин, адреса господарства, 
власник/утримувач (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код юридичної особи або 
ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця); 

тварин – ідентифікаційний номер тварини, дата та причина вибуття тварини 
(групи тварин) з господарства, кількість тварин у групі, які вибувають з господарства;  

перевізника - повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи – підприємця, вид, марка та реєстраційний номер 
транспортного засобу; 

власника/утримувача та господарство, в яке вибуває тварина (група тварин), - 
реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин (за винятком, якщо новим 
власником/утримувачем тварини (групи тварин) є негосподарюючий суб’єкт), адреса 
господарства, новий власник/утримувач (повне найменування юридичної особи, 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи або 
ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності)).  

10.3. Бланки реєстраційних свідоцтв свиней (для суб’єктів господарювання) 
суб’єкт господарювання отримує у Технічного адміністратора на підставі замовлення 
на проведення ідентифікації та реєстрації тварин . 

10.4. Заповнення першого аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) здійснюється агентом з ідентифікації. 
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Унесення до третього аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) даних про вибуття тварини з господарства чи її забій, 
загибель, падіж у господарстві утримання здійснюється власником/утримувачем, з 
господарства якого вибуває тварина або в господарстві якого здійснюється забій 
тварини чи тварина загинула, пала, або агентом з ідентифікації за зверненням 
власника/утримувача. 

10.5. До першого аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) агент з ідентифікації уносить прізвище, ім’я, по батькові 
власника/утримувача тварини, адресу господарства утримання тварини та 
ідентифікаційний номер тварини і зазначає свій код.  

Власник/утримувач тварини та агент з ідентифікації, який здійснював 
заповнення свідоцтва, засвідчують своїми підписами відомості першого та другого 
аркушів реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів). 

10.6. При вибутті тварини з господарства негосподарюючого суб’єкта в інше 
господарство до третього аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
негосподарюючих суб’єктів) вносяться такі дані про:  

тварину - дата та причина вибуття тварини з господарства; 
власника/утримувача та господарство, в яке вибуває тварина, - реєстраційний 

номер господарства у Реєстрі тварин (за винятком вибуття тварини в господарство 
негосподарюючого суб’єкта), новий власник/утримувач (скорочена назва юридичної 
особи, прізвище та ініціали фізичної особи), адреса господарства. 

10.7. При забої тварини, у тому числі примусовому, її загибелі, падежу у 
господарстві негосподарюючого суб’єкта до третього аркуша реєстраційного свідоцтва 
свиней (для негосподарюючих суб’єктів) вноситься дата забою (загибелі, падежу) 
тварини.  

10.8. Особа, яка здійснювала заповнення реєстраційного свідоцтва свиней, 
зазначає в цьому свідоцтві дату його заповнення.  

10.9. Записи, внесені до першого аркуша реєстраційного свідоцтва свиней (для 
суб’єктів господарювання) та третього і четвертого аркушів реєстраційного свідоцтва 
свиней (для негосподарюючих суб’єктів), засвідчуються підписами та печатками (за 
наявності) попереднього та нового власника/утримувача тварини, підписом 
уповноваженого спеціаліста ветеринарної медицини, який проводив видачу 
супровідних ветеринарних документів на тварину (групу тварин) чи продукти її (їх) 
забою, та печаткою державної установи ветеринарної медицини. 

10.10. У супровідні ветеринарні документи, які видаються уповноваженим 
спеціалістом ветеринарної медицини на тварину (групу тварин) чи продукти її (їх) 
забою, вноситься ідентифікаційний номер тварини (групи тварин). 

XI. Реєстрація в Реєстрі тварин інформації про народження, забій, загибель, 
падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварини 

11.1. Суб’єкти господарювання, що займаються розведенням та утриманням 
тварин, проводять забій та утилізацію тварин, зобов’язані щомісячно до 10 числа 
місяця, наступного за звітним, надсилати Технічному адміністратору заяву про 
народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин. 

Суб’єкт господарювання, який займається розведенням та утриманням тварин, 
до заяви про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин 
додає перелік свиней основного стада, які були вибракувані протягом звітного місяця, 
за установленою формою (додаток 14). 

11.2. Опис окремих граф заяви про народження, забій, загибель, падіж, 
утилізацію, імпорт та експорт тварин: 

графа „Дата” – дата народження, забою, загибелі, падежу, утилізації, імпорту 
чи експорту тварини (групи тварин) у господарстві; 

графа „Код події” – код події відповідно до класифікатора кодів подій;  
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графа „Кількість свиней” – кількість тварин, які народилися чи яких було 
забито або утилізовано, чи які загинули або пали, були експортовані чи імпортовані; 

графа „Ідентифікаційний номер свині (ей)” – ідентифікаційний номер тварини 
(групи тварин), яку (яких) було забито чи утилізовано, чи яка (які) загинула (ли) або 
пала (ли), була (и) експортована (і) чи імпортована (і); 

графа «Код країни» - дволітерний код країни згідно з класифікатором (додаток 
12), з якої тварина (група тварин) імпортована чи в яку експортована.  

11.3. Заява про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та 
експорт тварин, яка надсилається щомісячно, повинна містити всі події із народження, 
забою, загибелі, падежу, утилізації, імпорту та експорту тварини (групи тварин), які 
відбулися впродовж звітного місяця. 

11.4. Перед надсиланням Технічному адміністратору заяви про народження, 
забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин суб’єкт господарювання 
робить копію цієї заяви, яка залишається в господарстві і є додатком до книги обліку 
свиней господарства.  

11.5. Заява про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та 
експорт тварин та перелік свиней основного стада, які були вибракувані, засвідчуються 
підписом та печаткою  суб’єкта господарювання. 

Якщо заява місить записи про імпорт чи експорт тварини (групи тварин), ця 
заява також засвідчується підписом уповноваженого спеціаліста ветеринарної 
медицини та печаткою державної установи ветеринарної медицини. 

11.6. Технічний адміністратор вносить до Реєстру тварин дані про 
народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин на підставі 
заяви про народження, забій, загибель, падіж, утилізацію, імпорт та експорт тварин, 
отриманої від суб’єкта господарювання.  

ХІІ. Ведення Реєстру тварин 
12.1. Формування і ведення Реєстру тварин здійснюються відповідно до 

Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики 
України від 17 вересня 2003 року № 342 „Про запровадження ідентифікації і реєстрації 
великої рогатої худоби”, зареєстрованого Міністерством юстиції України 9 жовтня 
2003 року за № 912/8233. 

12.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається запит, форма 
якого встановлюється держателем Реєстру тварин. Інформація з Реєстру тварин 
надається Технічним адміністратором Реєстру тварин шляхом надання витягу з 
Реєстру тварин або інформаційної довідки. 

Рівень доступу до даних Реєстру тварин встановлюється держателем Реєстру 
тварин. 

12.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової 
служби, Служби безпеки України та інші органи державної влади отримують 
інформаційну довідку з Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням 
ними повноважень, визначених законодавством України. 

12.4. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися інформацією з 
Реєстру тварин шляхом підключення до нього через комп’ютерну мережу. 
Підключення здійснюється Технічним адміністратором Реєстру тварин на підставі 
договору про користування Реєстром тварин, що укладається між Технічним 
адміністратором і користувачем. 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
29.03.2012  
Компенсація пересіву озимих складе 130-150 грн./га - МінАПіП Україні 
 

На сьогодні проведення весняно-польових робіт в Україні ускладнюється 
ситуацією із загибеллю озимих. Тому на компенсацію втрат від пересіву озимих 
культур КМУ прийняв рішення виділити сільгоспвиробникам 300 млн. грн., Що складе 
130-150 грн. /га. Про це 28 березня 2012 заявив під час брифінгу перший заступник 
міністра аграрної політики і продовольства України М. Безуглий. 

Він зазначив, що за оцінками МінАПіП, в пересіванні озимих культур 
потребують 3-3,5 млн. га сільськогосподарських угідь. Саме тому в рамках проведення 
весняно-польових робіт урядом прийнято рішення додатково виділити 300 млн. грн., 
які будуть надані сільгоспвиробникам як дотація для часткової компенсації втрат, 
пов'язаних з пересівом. 

"Оцінюючи розмір площ, що вимагають пересівання, за нашими розрахунками, 
сільгоспвиробники зможуть отримати від 130 до 150 грн./га площ, які будуть 
пересівати. Зараз проводиться робота по розподілу цих коштів між регіонами", - 
повідомив М. Безуглий. 

До 20 квітня п. р. МінАПіП проводить збір інформації від сільгоспвиробників з 
усіх регіонів України щодо тих площ, які вимагають пересівання. 

"Коли буде відома вся інформація і кількість заявок на пересівання площ, можна 
буде визначити розмір дотації на гектар і почати виплати. Компенсацію отримає кожен 
виробник, який разом з відповідною районною комісією підтвердив факт загибелі 
озимих і потребу в пересіванні культур. Ми зробимо все можливе, щоб до 15 травня ці 
кошти надійшли до товаровиробників ", - зазначив заступник міністра. 

Нагадаємо, за даними регіонів, на 22 березня 2012 сходи посівів озимих 
зернових культур отримано на площі 7,38 млн. га (87,8% до посіяних), з них в доброму 
та задовільному стані знаходилося 4,68 млн. га (63,4%), в слабкому і прорідженому - 
2,07 млн. га (28,1%). Сходи не зійшли на площі 1,02 млн. га (12,2%). На звітну дату 
пересівання озимих на зерно планувався на площі 1,87 млн. га, або 22,3% від посіяного. 

Пересіванню в 2012 р. підлягають озимі зернові культури на площі 1,93 млн. га. 
Однак, ми схиляємося до того, що 15% площ пересівати не будуть - через дефіцит 
коштів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
  

29.03.2012  
МінАПіП України знизило закупівельну ціну на цукор до 5,1 тис. грн./т 
 

КМУ знизив мінімальну ціну на цукор з цукрового буряка на 13,7%, тобто до 
5100 грн./т, до вересня 2012 р. Про це на брифінгу повідомив перший заступник 
міністра аграрної політики і продовольства М. Безуглий. 

За його словами, в даний час діє мінімальна ціна в 5910 грн./т не відповідає 
кон'юнктурі ринку, оскільки оптові закупівлі цукру відбуваються за цінами від 5000 до 
5200 грн./т. 

Таким чином, щоб не піддавати учасників ринку штрафам за порушення 
встановленої раніше мінімальної ціни, уряд прийняв рішення знизити мінімальну 
оптову вартість цукру до кінця маркетингового року. 

Нагадаємо, в січні ц.р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало 
скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк. У березні 2011 р. КМУ 
встановив мінімальні ціни на цукор у розмірі 4925 грн./т і на цукровий буряк - 339,24 
грн./т на 2011/12 МР (вересень 2011 - серпень 2012 р.). 
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Зазначимо, що з цукрового буряка врожаю 2011 р. в Україні було вироблено 2,33 
млн. т цукру, що на 50,7% більше, ніж з урожаю 2010 р. (1,54 млн. т). Внутрішнє 
споживання в Україні оцінюється експертами на рівні 1,8-2 млн. т. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
28.03.2012  
Меморандум між МінАПіП і молокопереробників не втримав ціни на молоко від 
падіння 
 

Виробники молока скаржаться, що меморандум, підписаний з переробниками, 
виявився безсилий підняти ціни на молоко, просівші на 25-30% до 1,8-2,0 грн./л після 
введення заборони Росспоживнагляду на імпорт сиру найбільших українських 
виробників.  

Нагадаємо, МінАПіП підписало меморандум з представниками галузі, в якому 
останні взяли на себе зобов'язання закуповувати молоко за цінами не нижче 
обумовленого мінімуму - 2,30 грн./л. Однак, за словами голови Аграрного союзу 
Г.Новикова, за минулий з моменту підписання час замість зростання відбулося 
подальше зниження закупівельних цін на молоко. 

За його словами, максимальний обвал стався в господарствах населення, в 
сільгосппідприємствах зниження цін склало 1 грн./л. "Ми підписали меморандум, за 
час меморандуму ціна ще знизилася по всіх практично областях", - сказав він. 

У той же час прем'єр-міністр М. Азаров, коментуючи ці скарги, зазначив, що за 
його даними ціни стабілізувалися. "Що стосується меморандуму, я розберуся, чому він 
не працює, мені кажуть, що зараз закупівельна ціна стабілізувалася, у населення 
особливо, якщо це не так - будемо перевіряти і будемо розбиратися", - сказав він. 

Станом на кінець минулого тижня ефекту зростання цін на молоко як мінімум в 
Полтавській області, де розташовані два з трьох підприємств - фігурантів першої хвилі 
заборони Росспоживнагляду, не спостерігалося. Як повідомив заступник голови 
Гадяцької райадміністрації І. Іванюта, чиновники розраховують побачити позитивні 
зрушення через тиждень. Проте час працює не на аграріїв. "Навесні традиційно 
відбувається сезонний спад цін на молоко, викликаний зростанням пропозиції, - 
говорить глава аналітичного департаменту компанії "Проконсалтинг" О.Соколов. - 
Ціни будуть знижуватися під тиском цих факторів і підняти їх буде складніше". 

Негативний вплив на рівень закупівельних цін в Україні продовжує надавати 
заборона на експорт вітчизняних сирів в РФ. Велика кількість вітчизняного молока 
йшло саме на виробництво сирів для експорту. Тому, поки фахівці Росспоживнагляду 
не знімуть заборону на експорт сирів до Російської Федерації, збільшення 
закупівельної ціни на молоко не варто очікувати. 

Відзначимо, закупівельна ціна на молоко продовжувала знижуватися: так, на 23 
березня 2012 молоко І сорту бж. подешевшало в закупівлі на 4% в порівнянні з 
минулим місяцем, в т.ч. за попередній тиждень - на 1% до 3476 грн./т. Мінімальна ціна 
закупівлі на нього була відзначена у Волинській області - 2900 грн./т, а максимальна - у 
Чернівецькій - 4350 грн./т. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
27.03.2012  
Уряд має намір обмежити посіви олійних в Україні 
 

КМУ готується коригувати сівозміну в Україну кожні п'ять років. Про це сказав 
в інтерв'ю газеті "Урядовий кур'єр" перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства М. Безуглий. 

"Відповідно до законопроекту "Про сільське господарство", розробленим 
нашими вченими, структура посівів буде чітко регламентована, а дотримання сівозміни 
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- обов'язковим. Кожні п'ять років ми будемо коригувати структуру посівів, як це 
роблять в США", - сказав він. 

Зі слів першого заступника міністра, після прийняття даного законопроекту, 
аграрії отримають нормативи щодо обсягів та видів культур, які можна сіяти в семи 
природно-кліматичних зонах країни - Південного та Північного степу, Полісся, 
Карпатському та Кримському регіоні, Правобережному та Лівобережному лісостепу. 

"Приміром, олійні в степовій зоні зможуть займати не більше 11-13% площ. За 
порушення сівозміни сільгоспвиробників будуть спочатку штрафувати, а потім можуть 
і позбавити права працювати на землі", - зазначив М. Безуглий. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
23.03.2012  
ВРУ розгляне законопроект, який розблокує аукціони з продажу землі 
 

У Верховній Раді зареєстрований проект закону, покликаний розблокувати 
проведення аукціонів з продажу земель державної та комунальної власності. Про це 
повідомили в Держземагентства Україні. 

 Зокрема, народний депутат України від Партії регіонів В. Толстенко 
зареєстрував 21 березня п.р. проект закону "Про внесення змін до Земельного кодексу 
України (щодо порядку проведення земельних торгів)". 

 В Держземагентстві впевнені, що прийняття цього закону дозволить істотно 
поповнити бюджети всіх рівнів. Крім того, документ відкриє громадянам право на 
придбання вільних від забудови земельних ділянок. "Цей законодавчий акт є 
довгоочікуваним в суспільстві. Він вступає в силу в день, наступний після 
оприлюднення", - відзначають у відомстві. 

 В Держземагентстві нагадують, що питання проведення земельних аукціонів з 
продажу ділянок державної та комунальної власності та прав оренди на них багато 
років залишлось не врегульованим. Відповідно до Земельного кодексу України, торги 
повинні були проходити за процедурою, встановленою законом. В даний час це 
питання на законодавчому рівні так і не врегульоване. 

 Крім того, відсутність законодавчо визначених принципів продажу через 
аукціони земельних ділянок державної або комунальної власності змусило місцеві 
органи влади шукати вирішення цієї проблеми в межах своєї компетенції. Багатьма 
міськими радами були прийняті власні порядки продажу комунальних земель на 
відкритих торгах. Але з юридичної точки зору, ці порядки, певною мірою, суперечать 
вимогам чинного законодавства, результати торгів легко можуть бути оскаржені в 
судах, зазначили в Держземагентстві. 

 Така ситуація призводить до значних ризиків - юридичних, економічних, 
політичних, особистих - для всіх сторін торгів з продажу земельних ділянок державної 
або комунальної власності. 

 У відомстві нагадують, що голова Держземагентства України С. Тимченко 
неодноразово заявляв про необхідність якомога швидше вирішити цю проблему. 
"Відповідні норми були закладені в законопроект "Про ринок земель". Однак його 
прийняття відкладено. Тому прийняття окремого закону є актуальним і вкрай 
необхідним. Законопроект дозволить покращити стан земельних відносин і надати їм 
більшої прозорості, відкритості та адекватності, ніж сприятиме розвитку національної 
економіки , підвищенню рівня довіри громадян до держави, а головне - дасть 
можливість вже в цьому році отримати мільйони гривень для потреб місцевих громад", 
- зауважив з цього приводу керівник земельного відомства. 

 На його переконання, цей законодавчий акт, в разі його прийняття, сприятиме 
збільшенню надходжень від продажу та передачі в користування земельних ділянок 
державної та комунальної власності на конкурентних засадах, а також буде 
стимулювати розвиток економіки, поліпшувати інвестиційний клімат і надасть 
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можливість громадянам та суб'єктам господарства безперешкодно придбати і вільно 
розпоряджатися земельними ресурсами. 

 Крім того, прийняття законопроекту також дозволить поліпшити стан 
виконання судових рішень, які пов'язані з обігом стягнень на земельні ділянки, чим 
забезпечить більш повну реалізацію права на судовий розгляд протягом розумного 
часу. Висока деталізація процедур проведення земельних торгів дозволить кардинально 
зменшити рівень корупції в процесі розпорядження землями державної та комунальної 
власності, підкреслив С. Тимченко. 

«УНІАН» 
 
19.03.2012  
Уряд України має намір встановити мінімальні закупівельні ціни на молоко у 
населення 
 

Уряд України обговорить можливість державного регулювання закупівельних 
цін на молоко у населення, таким чином, усунувши неузгодженість між закупівельними 
цінами молокопереробних підприємств у заготівельників, повідомив перший заступник 
директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства 
аграрної політики і продовольства (МінАПіП) С. Петренко. 

 "Є доручення прем'єр-міністра застосувати такий механізм регулювання 
закупівельних цін у населення, як впровадження мінімальних цін на закупівлю молока", 
- сказав він на прес-конференції в Києві 19 березня 2012 

 С. Петренко також уточнив, що закупівельні ціни на молоко переробними 
підприємствами коливаються на рівні 3,4-3,5 грн./л. "У той же час закупівельна ціна 
заготівельними компаніями у населення по деяким регіонам складає 1,7 грн./л", - 
зазначив він. 

 За даними МінАПіП, собівартість виробництва 1 літра молока приватними 
підприємствами становить приблизно 2 грн. 

 Обсяги закупівель молока у населення складають приблизно 2,16 млн. т і 
приблизно 2,2 млн. т - у молокопереробних підприємств, а найвищі закупівельні ціни 
на молоко у населення зафіксовані в АРК: приблизно 2,78-2,9 грн./л, повідомив перший 
заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрного ринку 
МінАПіП. 

 Як повідомлялося, в цілому по Україні закупівельні ціни на молоко в період 9-
16 березня залишалися стабільними в порівнянні з попереднім тижнем, однак у деяких 
областях істотно знизилися. 

 Згідно з даними МінАПіП, зокрема, середні закупівельні ціни на молоко 2-го 
сорту базисної жирності в господарствах населення станом на 16 березня залишалися 
на рівні попереднього тижня - 2372 грн./т. При цьому в Дніпропетровській області вони 
збільшилися на 24% - до 2750 грн./т, Херсонській - на 7%, до 2583 грн./т. У той же час, 
молоко від населення подешевшало в Донецькій області на 9% - до 3000 грн./т, 
Черкаській - на 7%, до 2280 грн./т, Житомирській та Київській - на 5%, до 2100 грн./т і 
2500 грн./т відповідно. 

 Закупівельні ціни від сільськогосподарських підприємств на молоко 1-го сорту 
базисної жирності за минулий тиждень не змінилися і склали 3521 грн./т. Між тим, 
МінАПіП відзначає їх зниження у Черкаській області на 6% в порівнянні з минулим 
тижнем - до 3373 грн./т. 

 Раніше МінАПіП повідомляло, що останнім часом в кількох областях України 
зафіксовано різке зниження цін на молоко. На початку березня ц.р. МінАПіП і 
молокопереробні підприємства підписали меморандум про узгоджені дії, яким 
виробники молочної продукції зобов'язалися купувати молоко за економічно 
обгрунтованими цінами. 
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 У лютому прем'єр-міністр М. Азаров виступив з критикою на адресу 
керівництва облдержадміністрацій та МінАПіП за недостатню увагу до проблеми 
зниження закупівельних цін на молоко в деяких регіонах країни. Він доручив міністру 
М. Присяжнюку розробити механізм цільової адресної допомоги з наявних бюджетних 
ресурсів селянам-молоковиробникам, які терплять економічно необгрунтовані збитки. 

 Також прем'єр доручив Мінагропроду спільно з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів розробити прозорий механізм таких 
дотацій. Крім цього, на думку М. Азарова, селянам-молоковиробникам можна 
допомогти шляхом здешевлення кормів. 

«Інтерфакс-України» 
 
19.03.2012  
КМУ компенсувати пересів соняшнику і ріпаку не буде 
 

Сільгоспвиробники України отримають компенсацію за пересівання озимих, що 
загинули в результаті несприятливих погодних умов цієї зими. Таке рішення Уряд 
прийняв 19 березня 2012 р., передає прес-служба КМУ. 

 Прем'єр-міністр України М. Азаров поставив вимогу забезпечити адресну 
компенсацію виробникам за витрати, які понесуть у зв'язку з необхідністю пересіву 
площ озимих зернових. Уряд окремо визначив, що компенсувати пересівши соняшнику 
і ріпаку (як високоприбуткових і не включених в продовольчий баланс культур) за 
рахунок платників податків не буде. 

 Як говориться в повідомленні, зараз узагальнюються дані про площі, які 
необхідно пересівати, і розміри відповідних компенсацій, які будуть виплачені 
сільгоспвиробникам. 

 Як повідомляв міністр аграрної політики Микола Присяжнюк, в Україні 
необхідно буде пересіяти близько 3 млн. га озимих культур. На пересів пропонується 
виділити 300 млн. грн. для найбільш постраждалих регіонів. 

Пересіванню навесні 2012 р. підлягає 2,5 млн. га озимих культур, в т.ч. 407 тис. 
га озимого ріпаку. У весняні місяці аграрії повинні будуть не тільки виконати план 
весняних польових робіт, але і пересіяти посіви озимих культур, які загинули взимку. 
Оскільки повторний посів тягне за собою додаткові витрати (насіння, пально-мастильні 
матеріали, засоби захисту рослин), 15-20% залишиться під парою. 

 Сільгоспвиробники зроблять ставку на високоприбуткові культури: кукурудзу і 
соняшник. Стимулює аграріїв до розширення площ під кукурудзою висока 
прибутковість даної зернової культури. За останні п'ять років рентабельність кукурудзи 
в середньому склала 25%, тоді як по пшениці і ячменю цей показник оцінюється в 10-
15%. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
16.03.2012  
В. Янукович підписав закон, яким запроваджується механізм відстеження 
продукції, яка містить ГМО 
 

Президент підписав закон № 4441-VI "Про внесення змін до Закону України 
"Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів ", врегулювавши механізм 
контролю за продукцією, що містить ГМО" (прийнятий на основі законопроекту № 
8494). 

 Зазначеним Законом запроваджується механізм відстеження обігу продукції, що 
містить ГМО або отриманої з їх використанням, у відкритій системі. 

 Основою функціонування такого механізму є покладання на суб'єктів 
господарської діяльності, які вперше вводять в обіг продукцію, що містить ГМО або 
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отримані з їх використанням, обов'язку складати письмову декларацію про таку 
продукцію. У такій декларації вказується, що відповідна продукція містить ГМО або 
отримана з їх використанням, а також номер державної реєстрації цієї продукції в 
Державному реєстрі ГМО з зазначенням назви відповідного Державного реєстру ГМО. 

 Копія такої декларації передається контрагенту при кожній операції з передачі 
такої продукції від одного суб'єкта господарювання до іншого. При цьому як самі 
декларації, так і їх копії повинні зберігатися суб'єктами господарювання протягом 5 
років з дня передачі такої продукції. Протягом цього ж терміну суб'єкти 
господарювання зобов'язані зберігати документацію, що дозволяє ідентифікувати 
суб'єкта, який передав їм відповідну продукцію, так і суб'єкта, якому вони передали 
відповідну продукцію. 

 Законом також встановлено, що з метою здійснення державного контролю за 
обігом ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, центральні органи 
виконавчої влади зобов'язані створити мережу випробувальних лабораторій з 
визначення вмісту ГМО в продукції. 

«Ліга Закон» 
 

16.03.2012  
У 2012 р. КМУ передбачив дотації с/г товаровиробникам за реалізоване ними 
молоко і м'ясо 
 

Державним бюджетом на 2012 р. передбачено 732 млн. грн. для державної 
підтримки галузі тваринництва, зокрема шляхом виплати дотації за реалізоване молоко 
і м'ясо.  

Також передбачається направити на підтримку галузі тваринництва частину 
витрат за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі". 

 У повідомленні наголошується, що МінАПіП за дорученням уряду завершує 
підготовку механізму використання бюджетних коштів на зазначені цілі, який 
найближчим часом буде розглянуто на засіданні КМУ. 

 Крім того, відповідно до Закону України від 22 грудня 2011 № 4268 "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників", переробне підприємство з 1 січня 2012 р. суму податку на додану 
вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати 
сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко та м'ясо 
в живій вазі. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
15.03.2012  
МінАПіП України розробить механізм розподілу 300 млн. грн. компенсації 
аграріям за загиблі посіви озимих 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України найближчим часом 
розробить механізм розподілу 300 млн. грн. компенсації аграріям за загиблі посіви 
озимих культур. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства М. 
Присяжнюк. 

Він акцентував увагу на тому, що кошти, які виділить уряд, будуть 
розподілятися прозоро і колегіально. 

"Будуть створені відповідні комісії на рівні районів, до складу яких увійдуть 
представники фінансових установ, агроуправлінь районів, сільськогосподарських 
інспекцій і вчених", - сказав він. 
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Він уточнив, що сьогодні проходить моніторинг загиблих посівів, і нагадав, що в 
цілому їх налічується до 3 млн. га. Планується створити реєстр підприємств, яким буде 
надана відповідна допомога. 

Розподіл коштів планується здійснювати з розрахунку на 1 га загиблих посівів, 
перш за все, мова йде про озиму пшеницю, ячмінь та жито. 

Дані кошти, швидше за все, будуть розподілені не по всіх регіонах України, а 
направлені в більш постраждалі області. Зокрема, в Дніпропетровську, Кіровоградську, 
Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську і Херсонську області. 

Пересіванню навесні 2012 р. підлягає 2,5 млн. га озимих культур, в т.ч. 407 тис. 
га озимого ріпаку. 

У весняні місяці аграрії повинні будуть не тільки виконати план весняних 
польових робіт, але і пересіяти посіви озимих культур, які загинули взимку. Оскільки 
повторний посів тягне за собою додаткові витрати (насіння, пально-мастильні 
матеріали, засоби захисту рослин), 15-20% залишиться під парою. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
07.03.2012  
КМУ затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду в 2012/13 
МР 
 

Кабінет Міністрів України затвердив обсяги формування державного 
інтервенційного фонду в 2012/13 МР. Про це йдеться в постанові КМУ № 172 від 5 
березня 2012 р. "Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного 
фонду в 2012/13 маркетинговому періоді", опублікованому на сайті відомства. 

Згідно з документом, об'єкти державного цінового регулювання затверджено в 
наступних обсягах формування (мінімальних): 

• пшениця тверда і м'яка, зерно суміші пшениці та жита (меслин) - 2002,5 тис. т; 
• жито озиме - 90 тис. т; 
• ячмінь - 20 тис. т; 
• Цукор-пісок (буряковий) - 366,6 тис. т; 
• кукурудза - 29 тис. т; 
• молоко сухе-6 тис. т; 
• масло вершкове - 15,4 тис. т; 
• гречка - 40 тис. т; 
• овес - 22,4 тис. т; 
• просо - 20 тис. т; 
• горох - 13 тис. т. 
Як повідомлялося, уряд України щорічно встановлює обсяги закупівлі Аграрним 

фондом об'єктів державного цінового регулювання. 
Інформаційна компанія "ПроАгро" 

 
06.03.2012  
МінАПіП України пропонує відновити відшкодування ПДВ зернотрейдерам 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує відновити 
дію механізму відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) експортерам зерна, 
який був скасований в минулому році. 

 "Міністерство буде ініціювати повернення норми ПДВ (відшкодування його 
експортерам зерна), яка діяла раніше, щоб можна було стимулювати експорт на 
майбутнє", - сказав міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк. 

 За його словами, цю ініціативу МінАПіП також підтримує прем'єр-міністр 
України М. Азаров. М. Присяжнюк зазначив, що скасування ПДВ стала однією з 
причин експорту України в цьому сезоні зерна менше, ніж планувалося. 
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 "Маючи рекордний урожай, ми не змогли експортувати зерно, тому що були 
неконкурентоспроможними. На першому етапі були введені експортні мита, які не дали 
того ефекту, який прогнозував Мінфін. Потім була скасована компенсація ПДВ", - 
сказав міністр. 

 Як повідомлялося раніше, Україна до 6 березня 2012 р. з початку 2011/12 МР 
експортувала в 12,7 млн. т зерна. За даними М. Присяжнюка, до кінця 2011/12 МР 
Україна змогла б відповідно до балансів поставити на зовнішні ринки близько 12-14 
млн. т, але не зможе цього зробити, тому що потужності з перевалки в портах 
складають близько 2-2, 5 млн. т на місяць. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
06.03.2012  
МінАПіП України планує направити 20 млн. грн. на закупівлю насіння під 
урожай-2013 і встановити 10% знижку на ПММ 
 

Міністерство аграрної політики і продовольства планує направити 20 млн. грн. 
на закупівлю насіння до осінньої посівної під урожай 2013 р. Про це в інтерв'ю газеті 
"Урядовий кур'єр" сказав міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. 

"Ці кошти підуть на закупівлю насіння до Державного насіннєвого фонду, але не 
для весняно-польових робіт, а для осінньо-польових, під урожай 2013 р.", - сказав він. 
Міністр зазначив, що на сьогодні існують ризики виникнення дефіциту насіння озимої 
пшениці через втрату частини озимих насіннєвих посівів, при цьому він підкреслив, що 
закупівля зараз додаткових обсягів дозволить забезпечити продовольчу безпеку. 

Згідно з повідомленням прес-служби МінАПіП, за період з вересня 2011 по 
лютий 2012 р. в Україну було імпортовано 24,7 тис. т насіння, з України було 
експортовано 3295 т. 

Як повідомлялося раніше, на 1 березня міністерство оцінює забезпеченість 
сільгосппідприємств насінням ярих зернових і зернобобових культур, крім кукурудзи, 
для врожаю-2012 в 901 тис. т, або 102% від необхідного. 

Крім того, М. Присяжнюк припускає, що до проведення весняних польових 
робіт аграріям буде реалізовано 140 тис. т дизельного палива і 60 тис. т бензину зі 
знижкою 10%. 

За його словами, відповідне доручення прем'єр-міністр М. Азаров дав 
Міністерству палива та енергетики і Міністерству фінансів. Крім того, за словами 
міністра, також стоїть питання про здешевлення 250 тис. т аміачної селітри на 300-500 
грн./т. М. Присяжнюк припустив, що для виконання даних намірів буде використана 
схема реалізації через Аграрний фонд і через форвардні контракти; розглядається 
також механізм купівлі-продажу. Раніше МінАПіП України оцінювало витрати на 
проведення весняної посівної кампанії в 36 млрд. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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4. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ПОЛЯ ТА 

ПЕРЕДУМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ ПІД ЗАСТАВУ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ 

(АГРАРНИХ РОЗПИСОК). 
 
Андрієвський В. Є.  
к.т.н., академік УАН, директор Інституту Розвитку Аграрних Ринків  
Терещук С. М.  
народний депутат України, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та земельних відноси 
 
Скорочення: 
АР – Аграрна Розписка 
ДКЦПФР - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
ЄБРР- Європейський банк реконструкції і розвитку 
ІРАР – Інститут розвитку аграрних ринків 
МінАППУ-Міністерство аграрної політики та продовольства України 
МФК- Міжнародна фінансова корпорація  
С/г продукція – сільськогосподарська продукція 
СБ- Світовий банк 
ФАО- Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй 
USAID- Агентство США з міжнародного розвитку 

 
Вступ 
 
В даній статті наведено аналіз існуючого законодавчого поля1 та зроблені 

висновки щодо можливості застосування в Україні досвіду Бразилії із впровадження 
інструменту Аграрних розписок. 

Жоден із існуючих фінансових інструментів, передбачених українським 
законодавством, не містить всіх рис необхідних для впровадження інструменту 
Аграрних розписок. Інструмент Аграрних розписок міг би існувати в Україні на основі 
модифікованого законодавства, що регулює ф’ючерсні контракти та/або складські 
свідоцтва. Для запровадження цього інструменту необхідно створити відповідну 
законодавчу базу, шляхом прийняття спеціального законодавчого акту. Такий 
законодавчий акт має містити всі необхідні положення для запровадження інструменту 
Аграрних розписок та передбачати внесення змін до всіх інших пов’язаних 
нормативних актів. 

 Прийняття спеціального законодавчого акту дозволить уникнути застосування 
існуючих загальних норм (запроваджених Національним банком України, Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, тощо), якими передбачаються 
положення не сумісні із інструментом Аграрних розписок. 

Такий спеціальний закон має встановити, серед іншого, механізми для права 
інспектування, довговічності застави, оцінки застави, форс-мажорних положень та 
черговості вимог, а також передбачити створення спеціального централізованого 
реєстру та механізму оперативного стягнення. 

Цей юридичний аналіз було проведено на підставі чинного українського 

                                                 
1 Для всіх правових актів, зазначених у цьому звіті, див. Електронну базу законодавчих актів Верховної 
Ради України: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ukindex 
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законодавства, презентацій Міжнародної Фінансової Корпорації (МФК), Європейського 
Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та компанії БАСФ  про використання CPR 
(Сedula de Produto Rural), який ефективно працює в Бразилії [1,2] та аналогом якого 
передбачається в Україні інструмент Аграрних розписок, а також аналізу економічної 
стратегії щодо використання Аграрних розписок.  Юридичний аналіз починається з 
аналізу інструментів, передбачених українським законодавством, що були б найбільш 
прийнятними для впровадження Аграрних розписок, і продовжується розглядом 
основних законодавчих положень, необхідних для впровадження інструменту 
Аграрних розписок.  
 
Інструменти, передбачені українським законодавством: загальні коментарі  

 
Українське законодавство передбачає вичерпний перелік видів цінних паперів2, що 

можуть емітуватись та бути в обігу на території України. Зважаючи на характеристики 
інструменту Аграрних розписок, найприйнятнішими видами цінних паперів, які можна 
взяти до уваги, є: 
 

a) Похідні цінні папери; 
b) Векселі; 
c) Складські свідоцтва. 

 
Нижче подається стислий опис кожного інструменту із особливостями, 

встановленими українським законодавством.  
 

a) Похідні цінні папери; 
 

Похідні цінні папери представлені в Україні опціонними сертифікатами, 
ф’ючерсними та форвардними контрактами. Ці інструменти не надто широко 
використовуються в Україні через відсутність прозорого законодавчого регулювання та 
несприятливі податкові наслідки, що випливають із користування цими інструментами. 
Найбільш прийнятними з точки зору запровадження Аграрних розписок є опціонні 
сертифікати та ф’ючерсні контракти. Обидва вважаються похідними цінними 
паперами, пов’язаними із правом купівлі або продажу цінних паперів, інших 
фінансових та/або товарних ресурсів під час певного визначеного терміну3. 
 
Опціонні сертифікати. Згідно українського законодавства, порядок випуску та 
використання опціонних сертифікатів, в основному, регулюються Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку (надалі – ДКЦПФР) і, частково, Кабінетом 
міністрів України4. Процедури, передбачені ДКЦПФР, є досить складними та займають 
багато часу. Наприклад, для реєстрації випуску опціонних сертифікатів, проспекту 
емісії та будь-яких змін до нього необхідно 30 робочих днів.5 Крім того, встановлено, 
що опціонні сертифікати можуть розміщатись лише на фондових біржах.6 Згадані 
                                                 
2 Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, №. 3480-IV 
3 Пункт 5, статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, №. 
3480-IV 
4 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії» від 16 червня 2009 року, № 572 // Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми 
деривативів» від 19 квітня 1999 року, № 632  
5 Розділ 2, пункт 15, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії» від 16 червня 2009 року, № 
572 
6 Розділ 1, пункт 6 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 
Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії» від 16 червня 2009 року, № 
572 
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законодавчі положення роблять цей інструмент не таким вже й привабливим варіантом 
для запровадження інструменту Аграрних розписок. 
 
Ф’ючерсні контракти. На цей час в Україні відсутнє належне законодавче 
регулювання транзакцій із ф’ючерсними контрактами через те, що порядок випуску та 
використання ф’ючерсних контрактів було відмінено в середині 2009 року.7 ДКЦПФР 
не було видано ніяких нормативних актів з цього питання. Ось чому варіант із 
ф’ючерсними контрактами міг би розглядатись як базовий для запровадження 
інструменту Аграрних розписок, при якому можна було б розробити та прийняти 
необхідні законодавчі положення. 
 

b) Векселі 
 

Серед інших цінних паперів векселі порівняно добре врегульовані українським 
законодавством. Наступні характеристики векселів необхідно взяти до уваги з огляду 
на запровадження інструменту Аграрних розписок: 

 Видавати векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично 
поставлені товари, виконані роботи, надані послуги 8; 

 Сума грошової заборгованості за зобов’язанням згідно основного договору не 
може бути меншою за суму платежу за векселями на момент їх видачі9, що 
видані для погашення заборгованості згідно основного договору; 

 На суму заборгованості, зазначену на векселі, протягом терміну його дії можуть 
нараховуватися проценти10. 

 
Враховуючи вищевказане, цей інструмент міг би здебільшого використовуватись 

для формалізації відносин між сільгоспвиробниками та їх постачальниками щодо 
грошової заборгованості за договорами купівлі-продажу, поставки та інших подібних 
договорів. Оскільки договори про фінансування не вважаються поставкою товару, цей 
варіант не може застосовуватись в повному обсязі для запровадження інструменту 
Аграрних розписок.  
 

c) Складські свідоцтва. 
 

Українським законодавством складські свідоцтва визнаються як товаророзпорядчі 
документи на продукцію. Згідно законодавства, що регулює цей вид документів11, 
складські свідоцтва можуть видавати лише сертифіковані склади на прийняту на 
зберігання товарну продукцію. Це означає, що склад не вправі видавати складський 
сертифікат, якщо продукції в ньому немає. 
 

Склади зобов’язані вести облік складських свідоцтв у спеціальному реєстрі. 
Складські свідоцтва видаються на спеціальних бланках і можуть бути двох видів: 

                                                 
7 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження правил випуску та 
обігу фондових деривативів» від 24 червня 1997 року, № 13, було скасовано 16 червня 2009 року 
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії» від 16 червня 2009 року, № 572 
8 Частина 1, статті  4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року, № 2374-III 
9 Частина 2, статті  4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року, № 2374-III 
10 Стаття 5 Конвенції, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі 
(Женева, 1930), введена в дію в Україні починаючи з 6 січня 2000, згідно Закону України «Про 
приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про 
переказні векселі та прості векселі» від 6 липня 1999 року, № 826-XIV. 
11 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, № 435-IV // Закон України «Про сертифіковані 
товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23 грудня 2004 року, № 2286-IV 
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 Прості складські свідоцтва випускаються на пред’явника. Таким чином, права за 
такими документами можуть передаватись шляхом простої передачі складських 
свідоцтв цього виду іншій особі12. Прості складські свідоцтва можна 
використовувати та передавати, не виконуючи будь-яких інших додаткових 
процедур; 

 Подвійні складські свідоцтва є іменними, що означає, що правами володіє лише 
особа, зазначена у складському свідоцтві. Права за цим видом складських 
свідоцтво можна передавати лише шляхом повторного випуску складського 
свідоцтва, або шляхом передавального напису у відповідному полі бланку, із 
обов’язковим записом у реєстрі. Додатковою рисою цього виду складських 
свідоцтв є те, що їх можна використовувати як заставу. 

 
Комбінацію рис обох видів складських свідоцтв можна було б вважати основою для 

запровадження інструменту Аграрних розписок. 
Поточна процедура стягнення (виконавчого впровадження) також може бути 

розглянута, як частина загальної проблеми збору боргів в Україну під будь-який вид 
забезпечення. 

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове 
виконання рішень інших органів щодо стягнення заборгованості може здійснюватися 
виключно Державною виконавчою службою у відповідності до Закону Про виконавчу 
службу від 1998 та виключно  у порядку, передбаченому Законом України «Про 
виконавче провадження» від 1999 року.13   

В даний час така процедура складається з наступних кроків: 
1. Подача заяви про примусове виконання (ст. 18 ЗУ «Про виконавче 

провадження») 
2. Порушення виконавчого провадження протягом 3 днів з моменту надходження 

заяви та доданих документів до відповідного підрозділу Державної виконавчої 
служби, про що боржнику направляється лист з вимогою в добровільному 
порядку виконати рішення суду або рішення іншого органу на протязі 
наступних 7 днів. (ст. 26 «Про виконавче провадження»). 

3. Здійснення кредитором авансування витрат на примусове виконання (ст.48 «Про 
виконавче провадження») 

4. Розшук майна боржника (ст.ст. 50, 63, 64 ЗУ «Про виконавче провадження») 
5. Опис та арешт майна боржника (ст. 55 ЗУ «Про виконавче провадження») 
6. Оцінка арештованого майна (ст. 57 ЗУ «Про виконавче провадження») 
7. Передача майна та коштів боржника кредитору (ст.ст. 60, 61, 64 ЗУ «Про 

виконавче провадження») 
8. Завершення виконавчого провадження (ст. 37 ЗУ «Про виконавче 

провадження») 
 

Етапи 4-5 здійнюються протягом 6 місяців з моменту порушення виконавчого 
провадження (ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження») без жодної відповідальності за 
порушення таких термінів  

Вищевказана процедура може бути ускладнена шляхом відкладення виконавчих 
дій (ст.ст. 32-36 ЗУ «Про виконавче провадження»), зверненням для роз’яснення 
виконавчого документа (ст.28 ЗУ «Про виконавче провадження»), оскарженням дій 
виконавчої служби (ст.85 ЗУ «Про виконавче провадження»). 

В ході виконання етапів 1-4 майно боржника може бути приховане ним і таким 
чином боржник може уникнути відповідальності за неналежне виконання будь-яких 
своїх зобов’язань.  

                                                 
12 Частина 3, статті 197 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
13 Ст.1 Закона України «Про виконавче провадження» від 1999 року 
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На рис 1. показано загальний алгоритм існуючої системи стягнень та наведено 
середні часові параметри відгуку системи від моменту звернення до моменту 
стягнення. 
 

Джерело: ІРАР 
Рис 1. Існуюча система захисту прав кредитора 

 
Як можна бачити із Рис 1, відгук існуючої системи стягнень може займати, в 

середньому,  18 місяців. 
Стає очевидним з наведеного вище аналізу, жоден з розглянутих фінансових 

інструментів, передбачених українським законодавством, не містить всіх рис, 
необхідних для впровадження інструменту Аграрних розписок. Крім того, 
законодавством не передбачені необхідні механізми щодо права інспектування, 
довговічності застави, оцінки застави, форс-мажорних положень та черговості вимог, а 
також відсутні положення про спеціальний централізований реєстр та механізм 
оперативного стягнення. 

Для того щоб запровадити інструмент Аграрних розписок в Україні, необхідно 
створити відповідну нормативну базу шляхом прийняття спеціального закону або 
внесення змін до низки нормативних актів, якими регулюються ф’ючерсні контракти 
та/або складські свідоцтва. У випадку прийняття спеціального закону, він мав би 
містити всі норми для запровадження інструменту Аграрних розписок та передбачати 
зміни до всіх інших пов’язаних законодавчих актів, доповнивши їх необхідними 
положеннями. 

 Прийняття спеціального законодавчого акту дозволить уникнути застосування 
існуючих загальних норм (запроваджених Національним банком України, Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, тощо), якими передбачаються 
положення, не сумісні із інструментом Аграрних розписок.  
 
Ключові законодавчі положення необхідні для впровадження Аграрних розписок  

 
1. Право на інспектування  

 
“Кредитор чи його агент будуть мати повний доступ на ферму і поля протягом 
строку дії кредиту. Бразильський досвід – це регулярний моніторинг протягом 
вирощування/дозрівання та 24-годииний моніторинг підчас збирання врожаю.” 
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Українське законодавство не встановлює будь-яких обмежень права інспектування. 
Згідно з чинним законодавством, право інспектування може бути передбачено 
положеннями договору, укладеного між сторонами14.  

Зважаючи на важливість права на інспектування з огляду на зобов’язання підчас 
функціонування інструменту Аграрних розписок, право інспектування необхідно 
гарантувати на законодавчому рівні. Існування відповідного законодавчого положення 
спростило б примусове застосування права на інспектування. 
 

2. Довговічність застави 
 
“Застава залишається в силі до моменту повного погашення боргу, тобто, якщо 
продукції наступного сезону недостатньо для сплати боргу, застава (та її ранг) 
діють і на майбутні сезони.” 

 
Українське законодавство містить подібні положення, що регулюють довговічність 

застави. Тобто, у разі часткового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, 
право звернення на предмет застави зберігається в первісному обсязі 15.  

Однак, для забезпечення належного виконання зобов’язань за інструментом 
Аграрних розписок у спеціальному законодавчому акті необхідно передбачити 
положення про джерела можливого погашення боргу (за рахунок продукції наступного 
сезону, страхового покриття, тощо), і встановити першочерговість застави за 
інструментом Аграрних розписок. Існування положень, що регулюють і встановлюють 
такі умови, заохочувало б сторони виконувати свої обов’язки належним чином. 

 
3. Стихійні лиха або форс-мажорні обставини  
 
“Стихійні лиха або форс-мажор не можуть використовуватись як привід для 

неповернення боргу”. 
 

Зазначене положення, що вимагається для запровадження інструменту Аграрних 
розписок, суперечить чинному законодавству України. Згідно українського 
законодавства, особа, що не виконала своє зобов’язання, звільняється від 
відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення 
сталося внаслідок випадку або непереборної сили16.   

Застосування згаданого положення до інструменту Аграрних розписок дозволить 
недобросовісним сільськогосподарським виробникам не виконувати свої зобов’язання 
або виконувати його частково, посилаючись на цю норму законодавства. Таким чином, 
необхідно призупинити дію зазначеної норми по відношенню до Аграрних розписок. 

 
4. Черговість розподілення коштів 

 
“Черговість розподілення коштів в результаті примусового стягнення повинна 
бути чітко визначена – бажано у наступному порядку: (1) судові видатки; (2) 
банківський борг (у порядку зареєстрованого переважного права); (3) 
заборгованість по сплаті податків власника; та (4) майно власника.” 
 
Українське законодавство встановлює різні випадки застосування правил 

черговості. Для того щоб зрозуміти підхід законодавства щодо даного питання, 
необхідно розглянути два варіанта ситуації. Перший, у разі недостатності суми 

                                                 
14 Стаття 627 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
15 Частина 4, статті 590 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
16 Стаття  617 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
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проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі, 
передбачається наступна черговість розподілу платежу по розрахунках17: 

1) витрати кредиторів, пов’язані з одержанням виконання; 
2) проценти та неустойка; 
3) основна сума боргу. 

 
Також, у такому випадку, законодавством дозволяється встановлювати черговість 

шляхом включення спеціального положення у договір між сторонами. При цьому, 
визначення черговості сплати податків та обов’язкових платежів залишається на розсуд 
юридичної особи18. 

Другий випадок - коли у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи, вимоги 
її кредиторів задовольняються у такій черговості:  

1) вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим 
способом;  

2) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про 
плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;  

3) вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  
4) всі інші вимоги19: 
 
У випадку банкрутства юридичної особи та застосування до неї процедури 

ліквідації, встановлена черговість є подібною до другого випадку, описаного вище.20 
Оскільки українським законодавством не передбачено в повному обсязі необхідної 

черговості, буде доцільно включити конкретизоване положення про черговість у 
спеціальний закон про інструмент Аграрних розписок. 

 
5. Централізований реєстр 

 
“Єдиний реєстр для реєстрації всіх Аграрних Розписок із он-лайн доступом для 
перевірки рангу та існуючих застав.” 

 
На цей час, в Україні не існує реєстру такого виду. Залежно від правової бази, 

обраної для впровадження інструменту Аграрних розписок, необхідно буде створити 
відповідний реєстр. Є два можливі варіанти. Перший – створення нового спеціального 
централізованого реєстру із зазначеними характеристиками. Другий – це внесення змін 
до існуючих реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна спеціально для цієї цілі 
(тобто утворення підрозділу реєстрів). Також, було б необхідним передбачити 
обов’язкову реєстрацію Аграрних розписок для цілей зручного використання та 
централізованого ведення реєстру. 

Необхідно зауважити, що існуючі процедури реєстрації та стягнення застави 
відбирають багато часу і можуть ще більше затягуватись зацікавленими особами. Ось 
чому для ефективного користування інструментом Аграрних розписок процедури 
реєстрації та примусового стягнення необхідно вдосконалити. 

Крім того, слід звернути увагу на відсутність земельного кадастру та прозорого 
законодавства, яким регулюються земельні відносини. За існуючих умов, дуже складно 
брати землю в заставу та звертати стягнення на таку заставу, особливо якщо врахувати 
особливості поширених в Україні прав на сільськогосподарські землі (паї, постійне 

                                                 
17 Стаття 534 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
18 Пункт 3.1.1., статті 3 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року, № 2181-ІІІ 
19 Стаття 112 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, № 435-IV 
20 Стаття 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» від 14 травня 1992 року, № 2343-XII 
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користування, оренда). Питання земельного законодавства та його пристосованості для 
інструмента Аграрних розписок потребує подальшого обговорення. 
 

6. Оперативне звернення стягнення 
 

“Ключовим фактором успіху в Бразилії є проста система звернення стягнення, 
коли рішення про стягнення приймається протягом 24 – 48 годин, і позичальник 
має дуже обмежені можливості заперечення /оскарження.” 

 
Український Уряд визнає неефективність судової системи як проблему, що і 

обумовило проведення поточної судової реформи. Судовий процес в Україні дуже 
заформалізований і довгий (може тривати роками). Судові рішення виконуються 
органами Державної виконавчої служби на підставі спеціального судового наказу, що 
підтверджує, що винесене рішення підлягає виконанню (див. Рис1). Тобто, отримує 
гроші з банківського рахунку боржника, продає його активи та веде розрахунки з 
кредитором саме державний виконавець. Виконавче провадження у державній 
виконавчій службі також дуже формалізоване, складається з різних етапів, та дає 
можливості оскаржувати дії державних виконавців або через адміністративні рівні 
Виконавчої служби або в суді. Ось чому судове провадження не є прийнятним як 
варіант оперативного стягнення за інструментом Аграрних розписок. 

Арбітраж не може розглядатись як варіант через низку існуючих проблем, що 
виникають протягом арбітражного провадження. Однією з них є технічна відсутність 
можливості застосування попередніх забезпечувальних заходів в місцевих судах. Крім 
того, виконання рішень арбітражних судів провадиться за правилами судової системи 
(тобто цивільного процесу) із усіма її описаними вище формальностями та 
особливостями, що відбирають багато часу. 

Процедура банкрутства також не підходить тому що: (1) українське законодавство 
не приписує будь-яких спеціальних процедур позасудового врегулювання, через це 
вони завжди використовуються за власним розсудом сторін; та (2) провадження у 
справі по банкрутству є зазвичай багатоетапне і, також, забирає багато часу і коштів.  
Як варіант, прийнятний для  інструментів Аграрних розписок, можна розглядати 
процедури позасудового стягнення. У разі включення відповідних положень до 
договорів про кредит і заставу (як-от іпотечний договір), у деяких випадках українське 
законодавство дозволяє звертати стягнення на грошові кошти та іпотечні активи у 
позасудовому порядку. Однак, слід врахувати деякі особливості. Наприклад, існує 
можливість звернення стягнення на іпотеку на підставі так званого пункту про 
задоволення претензій кредитора в іпотечному договорі. Такий пункт зазвичай 
говорить, що у випадку невиконання забезпеченого зобов’язання, кредитор вправі або 
набувати права власності на іпотечне майно або продавати його третій особі. Однак, 
кредитори часто зауважують, що для того, щоб зареєструвати право власності на їх ім’я 
або щоб продати іпотечне майно, їм потрібні оригінали документів, що підтверджують 
право власності (які часто є на руках у позичальника) та спеціальну довідку від органів 
реєстрації нерухомого майна (яка видається лише на вимогу дійсного власника). Ось 
чому, звернення стягнення на іпотеку в позасудовому порядку може бути неможливим 
без згоди позичальника.  

 Зважаючи на вищенаведені пояснення, жоден з передбачених українським 
законодавством механізмів не є прийнятним в повній мірі для цілей оперативного 
звернення стягнення. Щоб вирішити цю проблему, необхідно розглянути кілька 
варіантів під час розробки цього механізму: (1) створення окремого виду провадження 
в судах із оперативним виконанням судового рішення Державною виконавчою 
службою, або (2) процедури стягнення в позасудовому порядку: a) застосування 
виконавчого напису нотаріусу  із оперативним стягненням Державною виконавчою 
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службою; або b) невідкладне оперативне стягнення на підставі певних існуючих 
документів кредитора (належить визначити, яких). 
 

Концепція законодавчих засад щодо впровадження в Україні аграрних 
розписок. 

 
Використання майбутнього урожаю в якості застави [3] викликає низку запитань 

щодо юридичного оформлення такого виду забезпечення кредитних зобов’язань, а 
саме: чи можна використовувати майбутній врожай в якості застави, які юридичні 
ризики несе в собі застава майбутнього врожаю, які основні особливості відповідного 
договору застави тощо. 

За результатами опрацювання матеріалів, підготовлених ЄБРР, МФК та 
представників аграрного бізнесу група експертів Інституту розвитку аграрних ринків, 
народні депутати України та члени Робочої групи Міністерства аграрної політики та 
продовольства України підготували законопроект21 щодо розвитку інституту застави 
майбутнього врожаю (рухомого майна) з метою створення сприятливих умов для 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників, насамперед постачальниками 
сировини, матеріалів тощо. Метою запровадження системи аграрних розписок є 
створення захищеного механізму кредитування виробників сільськогосподарської 
продукції. 

Метою проекту Закону України «Про аграрні розписки» є запровадження 
системи використання зобов’язань, забезпечених заставою сільськогосподарської 
продукції як захищеного механізму кредитування виробників сільськогосподарської 
продукції. Тобто, укладається договір, який у письмовій формі фіксує безумовне 
зобов’язання боржника здійснити дії, пов’язані з розпорядженням речами, визначеними 
родовими ознаками, яке забезпечується заставою. 

Під аграрною розпискою  (АР) розуміють товаророзпорядчий документ, що 
фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити 
поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в 
ньому умовах. Аграрні розписки можуть використовуватися у операціях з 
сільськогосподарською продукцією, перелік якої визначений в групах 01-14 УКТ ЗЕД 
Закону України «Про Митний тариф України». 

Відповідно до положень законопроекту, укладати АР дозволяється лише для 
оформлення зустрічних зобов’язань боржника за фактично надані йому грошові кошти, 
поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. 

Аграрні розписки можуть видаватися особами, що мають право власності на 
земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування нею на 
законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. У 
випадку, коли право власності на земельну ділянку належить двом і більше 
користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно і, відповідно, вони несуть 
солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.  

 
В договорі має значитись наступне: 

 найменування та місцезнаходження сторін; 
 суть вимоги забезпеченої заставою, її розмір і строк виконання 

зобов'язання (умови договору застави можуть бути викладені як 
безпосередньо в тексті цього договору, так і шляхом відсилання до умов 
договору, із якого виникає основне зобов'язання, що забезпечується 
заставою);  

 опис предмета застави, який має бути зроблений таким чином, щоб була 
можливість ідентифікувати предмет застави;  

                                                 
21 Проект Закону України “Про аграрні розписки“.  Внесений народними депутатами України Калетніком 
Г. М., Терещуком М. С., реєстраційний номер 9610, від 19 грудня 2011. 
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 інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути 
досягнута угода – наприклад, умови щодо страхування майбутнього 
врожаю на користь фінансової установи. 

 
Органом, який здійснює політику в сфері регулювання відносин щодо видачі, 

обігу та виконання аграрних розписок є центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики - Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Уряд України розробляє та реалізує державні програми кредитування 
сільськогосподарських виробників,  використовуючи АР. 

Відповідно до форми вираження зобов’язань, АР поділяються на товарні та 
фінансові.  

Товарні АР фіксують безумовне зобов’язання боржника здійснити поставку 
узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та термін поставки 
визначений аграрною розпискою.  

Фінансові АР встановлюють безумовне зобов’язання боржника сплатити 
грошову суму, розмір якої  визначається  за погодженою сторонами формулою з 
урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та  якості.  

Типова форма АР має містити наступні обов’язкові реквізити: 
 

1. Назву – «Аграрна розписка»; 
2. Порядковий номер виданого боржником АР; 
3. Дата та місце складення; 
4. Ім’я боржника, його місце реєстрації, ідентифікаційний код – для фізичних осіб; 
5. Назва, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб; 
6. Відомості про земельну ділянку, на якій вирощується продукція, та про документи, 

що посвідчують виключне право власності на неї або виключне право користування 
нею; 

7. Безумовне зобов’язання: 
 здійснити поставку – у товарних АР; 
 оплату – у фінансових АР; 

8. Назва продукції, її кількість, якість, узгодження формул перерахунку кількості у 
зв’язку з різною якістю поставленої продукції; 

9. Місце поставки на умовах ЕХW (франко-завод за правилами Інкотермс 2000) – 
лише для товарних АР; 

10. Спосіб сплати грошових коштів  - для фінансових АР;  
11. Дата виконання боржником зобов’язань з поставки або оплати;   
12. Назва експертної установи, що вирішуватиме спори щодо якості у разі їх 

виникнення  - у товарних АР; 
13. Застереження про набрання АР сили після його нотаріального посвідчення та 

реєстрації;  
14. Застереження про недопустимість виконання поставки (оплати) частинами; 
15. Застереження про обов’язковість повернення АР кредитором в момент отримання 

виконання;  
16. Неустойка за порушення зобов’язання;  
17. Відомості про забезпечення АР заставою майбутнього врожаю: 

 назва продукції майбутнього врожаю, її кількість, якість, узгодження формул 
перерахунку кількості у зв’язку з різною якістю; 

 відомості про земельну ділянку, на якій вирощується продукція, та про 
документи, що посвідчують виключне право власності на неї або виключне 
право користування нею; 

18. Застереження про право кредитора задовольнити вимоги шляхом обернення у 
власність предмету застави з врахуванням черговості АР; 

19. Застереження про право кредитора інспектувати земельну ділянку, вказану в АР; 
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20. Підстави для дострокового звернення до стягнення на заставлене майно; 
21. Розділ для вчинення переуступок. 

 
У разі переходу до іншої особи права власності чи права користування 

земельною ділянкою, вказаною в АР, така особа несе солідарну відповідальність за 
виконання АР, виданого всіма попередніми власниками чи землекористувачами.  
Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію 
вказаної у АР застави майбутнього врожаю. 

АР може  фіксувати безумовне зобов’язання боржника здійснити дії, пов’язані з 
розпорядженням лише зерном  в розумінні  Закону України «Про зерно та ринок зерна 
в Україні» та іншою  сільськогосподарською продукцією, перелік якої може бути 
розширеним Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

Якість продукції – предмет реальних АР визначається сторонами за взаємною 
згодою виходячи з чинних в Україні на день видачі АР класифікаторів. 

Експертна установа, уповноважена вирішувати спори щодо якості продукції в 
зобов’язаннях з виконання товарних АР продукції, обирається за взаємною згодою 
боржником та кредитором з переліку установ, що відповідно до закону мають 
повноваження здійснювати експертизи якості такої продукції. 

У разі, якщо на день виникнення спору щодо якості продукції така експертна 
установа не матиме відповідно до закону повноважень здійснювати потрібні 
експертизи, боржник та інвестор за взаємною згодою вправі обрати іншу експертну 
установу, яка  має відповідні повноваження. У разі недосягнення сторонами згоди 
експертизи якості буде проводити експертна організація, визначена Міністерством 
аграрної політики та продовольства України для проведення експертиз у відповідному 
регіоні.  

Вартість експертизи покладається на сторону, яка на момент звернення до 
експертної установи неправильно оцінювала якість продукції – предмету реального АР. 

Формули перерахунку кількості товару, що підлягає поставці за товарним АР  у 
зв’язку з відмінною якістю поставленої продукції узгоджуються сторонами за 
взаємною згодою. Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє 
методичні рекомендації для здійснення таких перерахунків. 

Виконання зобов’язань з поставки продукції за товарними АТ здійснюється на 
умовах ЕХW (Інкотермс 2000), при цьому вартість зберігання продукції до дати 
виконання АТ покладається на боржника, а після спливу зазначеної дати – на інвестора, 
що отримує виконання за АР. У момент отримання продукції інвестор зобов’язаний 
повернути оригінал АР, про що на ньому робиться напис «Виконано». 

Сплата грошових коштів за фінансовими АР здійснюється на умовах 
відкличного акредитиву на узгоджених сторонами умовах, при цьому невід’ємною 
умовою отримання інвестором коштів є повернення оригіналу АР, на якому робиться 
напис «Виконано». 

Невід’ємною складовою АР є забезпечення зобов’язань заставою майбутнього 
врожаю, з розпорядженням продукцією пов’язуються дії боржника. Розмір застави 
повинен бути не менший за розмір зобов’язання за АР, а умови застави – передбачати 
можливість кредитора обернути у власність предмет застави в рахунок погашення 
зобов’язання боржника. Умови АР можуть включати відсилання до інших договорів, 
якими боржник забезпечує виконання свого зобов’язання. 

Моніторинг предмету застави є найважливішим елементом системи ефективного 
функціонування системи аграрних розписок в Україні. 
Кліматичні умови України вимагають суворого дотримання технологій аграрного 
виробництва на всіх етапах вирощування сільськогосподарської продукції, та 
недбалість навіть на одній стадії може призвести до істотного зменшення або навіть до 
повного знищення майбутнього врожаю та тварин, якими забезпечуються зобов’язання 
за аграрними розписками. 
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Більше того, відсутність офіційного відкритого механізму підрахунку кількості 
та якості врожаю та сільськогосподарських тварин,  вирощених та зібраних фермерами 
та юридичними особами приватного права, а також вільний продаж зібраної продукції 
сільськогосподарського походження може призвести до неконтрольованого ухилення 
боржниками точного виконання обов’язку передати в заставу відповідну кількість 
продукції, зібраної з полів, майбутній врожай з яких виступав предметом застави за 
аграрною розпискою.  

З метою зменшення всіх вищевказаних ризиків в українському аналогу CPR 
запропоновано наділити правом власників аграрних розписок здійснювати моніторинг  
підготовки полів, висівання культур, процедури догляду за  посівами, хід збору 
врожаю, умови зберігання зібраного врожаю та утримання тварин, як це зроблено в 
Бразилії.  Більше того, у проекті закону власникам аграрних розписок надаються 
додаткові гарантії шляхом наділення правом здійснювати будь-які дії для належного 
виконання технологій вирощування сільськогосподарської продукції від власного імені, 
але за рахунок фермера, якщо той з якихось причин самостійно не здійснює таких дій.   

Це не є новим для законодавства України, а лише деталізація загальної норми, 
присвяченої відшкодуванню витрат на рятування чужого майна, що закріплена в статті 
1162 Цивільного кодексу України.  

В Бразилії [1,2], у разі незгоди фермера з висновком власника CPR про 
порушення ним технологій аграрного виробництва, збору сільськогосподарської 
продукції або зберігання її у належних умовах, власник CPR вправі звернутися до суду 
з позовом проти фермера, і така справа слухається у загальному порядку. В той же час, 
у зв’язку із значно тривалішими строками судового провадження судових справ в 
Україні, та враховуючи, що для вирішення спору потребуються виключно технічні 
знання про вирощування, збирання та зберігання сільськогосподарської продукції, для 
вирішення аналогічних спорів в Україні проект закону пропонує використовувати 
послуги спеціально обраної урядом експертної установи.  Така експертна установа 
зобов’язана розглянути спір протягом 2 днів, протягом яких власник аграрних розписок 
не вправі здійснювати дії з самостійного дорощування заставленого за аграрною 
розпискою майбутнього врожаю або живих тварин, а за відсутності рішення вказаної 
вище організації протягом зазначеного строку, скарга боржника вважається 
безпідставною та відхиленою. Використання спеціалізованого органу арбітражу і 
максимально скорочених процедур кваліфікованого розгляду скарг створить досить 
просту та дуже ефективну систему збалансованого захисту фермерів, які зацікавлені у 
вільному вирощуванні сільськогосподарської продукції та тваринництва, та власників 
аграрних розписок, які зацікавлені в ефективному вирощуванні сільськогосподарської 
продукції та тваринництва. 

У разі невиконання боржником зобов’язань за АР, у вказаний у ньому строк, 
інвестор вправі у будь-який момент звернутися за вчиненням виконавчого напису до 
нотаріуса та в примусовому порядку отримати від боржника виконання за АР та 
неустойку. Наявність у кредитора АР без відмітки про його виконання є достатнім 
підтвердженням безспірності його вимоги. 

Кредитори за АР мають переважне право відносно прав інших осіб на 
задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави АР. 

Кредитор за АР, який був виданий раніше, має переважне право на задоволення 
своїх вимог за рахунок предмету застави АР відносно прав інвесторів за іншими АР, які 
були  пізніше видані тим самим боржником щодо тієї самої продукції.  

Також кредитор за АР, який був виданий раніше, вправі задовольнити свої 
вимоги за АР за рахунок майна кредиторів за пізніше виданими боржником АР щодо 
тієї самої продукції, якщо такі інвестори отримали від боржника виконання за АР 
раніше, ніж він.  

У разі якщо кредитор отримав АР від попереднього інвестора шляхом вчинення 
напису про передачу, він має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна такого 
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попереднього інвестора або будь-якого з попередніх інвесторів, що знаходяться вище 
його імені в списку передавальних написів, якщо в тексті передавального напису АР не 
міститься застереження «без поруки». В випадку якщо попередній інвестор виконає 
зобов’язання за АР за рахунок власного майна, до нього переходять права інвестора за 
АР. 

За невиконання зобов’язань, оформлених АР, боржник несе відповідальність 
незалежно від наявності його вини, дії обставин непереборної сили чи випадкового 
збігу обставин. Цивільна відповідальність боржника за невиконання зобов’язань, 
оформлених АР, полягає в обов’язку сплатити кредитору неустойку, розмір якої 
визначається сторонами на момент складення АР, але не повинен перевищувати розмір 
вказаної в АР застави. Крім того, боржник може нести цивільну відповідальність в 
інших формах, в порядку і на умовах, передбачених законодавством України. За 
невиконання зобов’язань за АР боржник несе кримінальну відповідальність в порядку 
та на умовах, передбачених законодавством України.  

Зобов’язання з АР починають діяти з моменту нотаріального посвідчення АР та 
діють до повного їх виконання. За згодою сторін, а також в окремих передбачених 
законом випадках дата виконання зобов’язань за АР може бути перенесена на 
наступний маркетинговий рік. 

Оскільки заставою виступатиме майбутній урожай, виключно важливим для 
розвитку запропонованого механізму є створення умов для того, щоб кредитор у разі 
порушення зобов’язання мав би змогу одержати ефективне та швидке задоволення 
вимог за рахунок заставленого майна. 

Пропонується, що процедура набуття заставодержателем у володіння 
заставленого рухомого майна у разі порушення боржником зобов’язань  передбачає 
право кредитора звернутися до нотаріуса, виконавчого напису якого достатньо для 
примусового отримання від боржника виконання за зобов’язаннями.  
На Рис 2 показаний алгоритм та відповідний час оперативного відгуку системи, 
запропонованої законопроектом.  В кращому випадку – це  11 днів, а вгіршому -  6 
місяців.  

Джерело: ІРАР 
Рис. 2.  Система захисту кредитора запропонована законопроектом.   

 
На Рис 3 наведено порівняння часів оперативних відгуків систем – існуючої та 

запропонованої авторами.   
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Джерело: ІРАР 

Рис 3.  Порівняння часів оперативних відгуків підсистем  захисту прав кредиторів – 
існуючої та запропонованої авторами. 

 
Висновки. 
Автори прийняли участь у розробці проекту концепції Закону, його структури та 

тексту, виходячи із припущень, наведених у даній статті та прийняли участь в 
обговоренні цих матеріалів під час численних засідань робочої групи Міністерства 
аграрної політики та продовольства України разом із відповідними зацікавленими 
сторонами – представниками аграрного бізнесу та міжнародних фінансових 
організацій.  В цілому, законопроект [4] передбачає введення в дію Системи 
фінансування під заставу майбутнього врожаю. 

 
Система фінансування під заставу майбутнього врожаю. Мета та цілі. 
 

Мета Системи: удосконалення сільськогосподарського фінансування і ринково 
орієнтованої аграрної політики шляхом  розвитку законодавчих платформ та 
інструментів для інтегрованих систем до- та після – врожайного фінансування, 
спрощеного доступу до короткострокових кредитних ресурсів. та зміцнення постійного 
приватно – державного політичного діалогу.  
 
Цілі системи аграрних розписок 
 

 Зниження ризику користувачів системи  
 Доступ до короткострокових кредитних ресурсів  
 Забезпечення якості продукції та надійності угод  
 Доступ до зовнішніх ринків  
 Розробка нових страхових послуг 
  Розробка нових кредитних інструментів  
 Розвиток ринкової інфраструктури  

 
 Зміст українського аналогу бразильського СPR: 
 

 Товарна аграрна розписка 
 фермер здійснює поставку узгодженої кількості своєї продукції, що по суті є 
елементом бартерної операції або ф’ючерсного контракту в залежності від виду 
ресурсу, за який фермер здійснює таку поставку; 
або 

 Фінансова аграрна розписка 

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ 
2 – 12 місяців 

ВИКОНАВЧИЙ 
НАПИС НОТАРІУСА 
1 день 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців
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 фермер сплачує суму коштів, розмір якої пов’язується з ціною певної кількості 
його продукції в певній торговельній організації на день оплати 
 
Привабливі риси аграрних розписок [5,6,7,8]   
 

1. Безумовність зобов’язань фермера здійснити таку оплату 
2. Відносна легкість обороту 
3. Забезпечення заставою врожаю з конкретної земельної ділянки 
4. Полегшена процедура обернення стягнення на врожай 
5. Відкритий реєстр  аграрних розписок з можливістю пошуку обтяжень як по 

особі, так і по земельній ділянці. 
 
 Очікувані ключові умови впровадження аграрних розписок в Україні [7,8]  : 
 

1. Видача АР лише для оформлення зустрічних зобов’язань фермерів – що 
перевіряється нотаріусом при їх реєстрації; 

2. Пов’язаність АР лише з сільськогосподарською продукцією, чітко визначеною 
законом;  

3.  Перевірка права особи на земельну ділянку, врожай з якої виступає предметом 
застави. Строк  АР не може перевищувати строк дії таких прав. Зміна володільця 
ділянки означає поширення на нього обов’язків по CPR. 

4. Фактична поставка EXW у товарних АР, оплати у будь-якій формі у фінансових 
АР; 

5. Використання бланків АР для супроводження вчинення дій щодо обороту АР та 
їх виконання  

6. Наявність формул перерахунку продукції – предмету АР у разі різної якості 
фактично поставленої продукції за товарними АР; Наявність формули 
перерахунку кількості продукції в грошове зобов’язання   боржника, назва 
фінансової установи, з чиєю оцінкою вартості продукції узгоджується формула 
перерахунку 

7. Реєстрація АР як угоди та як обтяження. При цьому реєстр обтяжень за АР є 
загальнодоступним.  

8. Переуступка АР як індосамент векселю плюс нотаріальне посвідчення такої дії 
для відображення у реєстрі обтяжень особи заставодержателя. 

9. Примусове виконання у позасудовому порядку 
10. Застава майбутнього врожаю за кожною АР. Вирішення питання конкуренції 

задоволення вимог за рахунок заставленого майна на користь держателів АР, а 
серед них – на користь держателя найбільш ранньої АР. 

11. Право держателя АР отримати задоволення за рахунок заставленого майна у 
особи, яка придбала таке майно у заставодавця під час дії АР 

12. Можливість застосування особливої кримінальної відповідальності до фермера 
за невиконання АР. 
 
Прийняття законопроекту «Про аграрні розписки» [4] потребує водночас 

врегулювання певних законодавчих прогалин, що стосуються внесення змін до 
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України для приведення 
у відповідність з цим законопроектом, змін до Положення про державний реєстр 
правочинів, державний реєстр обтяжень рухомого майна; зміни в перелік документів, 
за якими стягнення заборгованості провадиться  у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів, зміни до Кримінального кодексу України в частині 
доповнення статті щодо передбачення покарань у випадку невиконання зобов’язань за 
безумовним, забезпеченим заставою сільськогосподарської продукції особою, яка його 
уклала та інші зміни. 
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Структура проекту Закону [4] складається з чотирьох розділів і п'ятнадцять 
статей, заснованих на ключових засадах, запропонованих в цій роботі (див. Таблицю 1). 
 
Таблиця 1 . Структура проекту Закону України «Про аграрні розписки». 

Розділи Статті 
Розділ І 
Загальні Положення 

Стаття 1. Визначення термінів 

 
Розділ ІІ 
Аграрні розписки 
 

Стаття 2. Загальні положення 
Стаття 3. Товарні аграрні розписки 
Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення 
спорів про якість сільськогосподарської продукції 
Стаття 5. Фінансові аграрні розписки 
Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки 
Стаття 7. Застава майбутнього врожаю  
Стаття 8. Моніторинг застави майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції та живих тварин 

Розділ ІІІ 
Обіг аграрних розписок 
 

Стаття 9. Порядок видачі аграрних розписок 
Стаття 10. Ведення реєстру аграрних розписок 
Стаття 11. Передача прав кредитора за аграрною 
розпискою 
Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними 
розписками 
Стаття 13. Відповідальність  
Cтаття 14. Поручительство фінансових установ 

Розділ IV 
Прикінцеві положення 

 

 
Прикінцеві положення законопроекту визначають наступні зміни до чинного 

законодавства: 
 Кримінальний кодекс України статтею 191-1 наступного змісту: 
 Закон України «Про нотаріат»  
 Закон України «Про виконавче провадження»: 
 Доручити Міністерству юстиції України внести зміни до Інструкції про порядок 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Інструкції про ведення 
державного реєстру правочинів, Інструкції про порядок ведення державного 
реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв для приведення у 
відповідність з цим Законом  

 Доручити центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики 
розробити доповнення  щодо визначення якості сільськогосподарської продукції 

 Доручити Міністерству юстиції України внести відповідні зміни в  Положення 
про державний реєстр правочинів, Державний реєстр обтяжень рухомого майна. 

 Кабінету Міністрів України внести зміни в перелік документів, за якими 
стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 червня 1999 р. N 1172.  

 Кабінету Міністрів України внести зміни до Державної цільової програми 
розвитку українського села на період до 2015 року шляхом розроблення 
програми розвитку кредитування сільськогосподарських виробників через 
механізм аграрних розписок, виконання основних положень цього закону та їх 
фінансового забезпечення. 
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5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ  
 

30 березня 2012 р відбулося засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку 
України Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства 
України. 

Друге засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку України відкрив 
Голова Комісії Андрієвський В.Є. 

У засіданні Комісії взяли участь члени Комісії з питань розвитку аграрного 
ринку України, помічники-консультанти народних депутатів України, представники 
наукових установ, приватних компаній, проектів міжнародної технічної допомоги. 

На засіданні було розглянуто наступні питання:  
 
1. Обговорення ситуації на основних продовольчих ринках України та 

Закону України «Про продовольчу безпеку України» (№ 8370-1). 
Експертом Інституту розвитку аграрних ринків зроблено презентацію 

«Законодавче регулювання та індикатори продовольчої безпеки». 
На оcнові проведеної оцінки Закону України «Про продовольчу безпеку 

України» зроблено узагальнені висновки щодо визнання пріоритетною проблему 
продовольчої безпеки та забезпечення повноцінного харчування для різних категорій 
населення в Україні. Слід продовжити роботу над доопрацюванням проекту Закону 
України із залученням громадських організацій. Законодавчо чітко визначити 
економічні, соціальні та екологічні індикатори продовольчої безпеки та граничні 
критерії продовольчої безпеки з урахуванням зауважень Президента України та  
нормативів ФАО. Звернути увагу на удосконалення статистичної та відомчої звітності 
та пропаганди культури здорового харчування. 
 

2. Удосконалення правового поля для розвитку сільськогосподарської 
кооперації. 

Обговорено законопроекти «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України (про заходи щодо розвитку 
кооперації)» від 25.11.2011 № 9498, «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації)» від 
16.02.2012  № 10068, «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
визначення об’єктом оподаткування ПДВ торговельної націнки (надбавки)» та інших, а 
також проектів статутів кооперативних утворень. 

 
3. Різне. 
Голова Комісії Андрієвський В.Є. поінформував учасників засідання про поїздку 

делегації в ФАО, де розглядалося питання про роль України в глобальному 
забезпеченні продовольчої  безпеки, про те, що засідання Громадської Ради відбудеться 
11 квітня і запропонував до 5 квітня вислати на адресу координаційно-аналітичної 
групи Комісії свої зауваження, пропозиції з обговорюваних питань. На засіданні 
Громадської Ради будуть розглянуті питання створення Гарантійного фонду виконання 
зобов'язань за складськими документами на зерно, проекти Законів України «Про 
аграрні розписки» та «Про продовольчу безпеку України». 

Наступне засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку України 
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України 
заплановано на кінець квітня 2012.  Членам Комісії запропоновано підготувати 
пропозиції до порядку денного засідання. 

 
 


