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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 15 травня 2012 року  № 4682 
Про повернення на доопрацювання проектів законів України про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини і про засади 
органічного виробництва 

 
 Верховна Рада України  постановляє: 
 

Проекти законів України про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини (реєстр. № 9707), поданий народним 
депутатом України Кармазіним Ю.А., і про засади органічного виробництва (реєстр. № 
9707-1), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єктам права 
законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2012 року № 4787-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 11 

Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 

щодо сидру і перрі (без додання спирту) 
 
 Верховна Рада України постановляє: 
 
 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо сидру і перрі (без 
додання спирту) (реєстр. № 9762), поданий народним депутатом України Гєллєром Є.Б. 
 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської 
діяльності, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з 
урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести 
його за скороченою процедурою на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. 

 http://zakon1.rada.gov.ua 
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА   

від 17 травня 2012 року № 4772-VI 
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо 

функцій уповноваженого органу 
 

Верховна Рада України  постановляє: 
 

 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України 
"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо функцій уповноваженого 
органу (реєстр. № 8491), поданий Кабінетом Міністрів України. 
 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської 
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діяльності, податкової та митної політики 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 3 травня 2012 р. № 394  
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 12 серпня 1996 р. 

№ 938 
 

  Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 938 “Про 
подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом 
через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які встановлено 
акцизний збір” (ЗП України, 1996 p., № 16, ст. 443; Офіційний вісник України, 1997 р., 
число 5, с. 143, число 18, с. 106, число 28, с. 111, число 52, с. 154; 1999 р., № 13, ст. 523, 
№ 33, ст. 1740; 2004 p., № 49, ст. 3205) зміни, що додаються. 
 

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 

938 
1. У назві і тексті постанови слова “акцизний збір” замінити словами “акцизний 
податок”. 
2. У переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які ввозяться з 
метою імпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольні напої та тютюнові вироби за 
кодами згідно з УКТЗЕД 2203 00, 2204-2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 
2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на які встановлено акцизний збір, 
затвердженому зазначеною постановою: 
у назві переліку слова “акцизний збір” замінити словами “акцизний податок”; 
розділ “Для морського сполучення” доповнити абзацом такого змісту: 
“Білгород-Дністровський морський торговельний порт”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 14 травня 2012 р. № 418 
Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду 

державного бюджету 
 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
Внести зміни до абзацу другого пункту 3 Порядку використання сум податку на додану 
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного 
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. 
№ 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259), 
виклавши його у такій редакції: 
 “Бюджетні кошти за напрямами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, розподіляє 
головний розпорядник, який має право здійснювати протягом року їх перерозподіл з 
урахуванням фактичного обсягу використання.”. 

 http://www.kmu.gov.ua 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 17 травня 2012 р. № 376 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 28 липня 2010 р. 

№ 648 
 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
 Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 648 
“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті на закупівлю племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для 
агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським 
підприємствам на умовах фінансового лізингу” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 
58, ст. 2004; 2011 р., № 11, ст. 486), що додаються. 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 28 липня 2010 р. № 

648 
 
 1. У постанові: 
 1) назву постанови викласти у такій редакції: 
“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах 
фінансового лізингу”; 
 2) постановляючу частину викласти у такій редакції: 
 “Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового 
лізингу, що додається.”. 
 2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для закупівлі 
племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового 
комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах 
фінансового лізингу, затвердженому зазначеною постановою: 
 1) назву і пункт 1 Порядку викласти у такій редакції: 
 

“ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 

підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу 
 
 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу” (далі - бюджетні кошти), 
для забезпечення суб’єктів господарювання (далі - лізингоодержувачі) племінними 
нетелями та коровами, а також вітчизняною сільськогосподарською технікою і 
обладнанням (далі - техніка). 
 Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінагрополітики, одержувачем бюджетних коштів - державне підприємство 
“Спецагролізинг” (далі - лізингодавець).”; 
 2) у пункті 3: 
 в абзаці першому слова “державним підприємством “Спецагролізинг” (далі - 
лізингодавець)” замінити словом “лізингодавцем”; 
 в абзаці другому слово “законодавством” замінити словом “законом”; 
 в абзаці третьому слова “Державним казначейством” замінити словами “в 
установленому законодавством порядку”; 
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 3) доповнити Порядок пунктом 71 такого змісту: 
 “71. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 
Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.”; 
 4) абзац другий пункту 8 виключити; 
 5) пункт 9 викласти у такій редакції: 
 “9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням 
здійснюються в установленому законодавством порядку.”; 
 6) у тексті Порядку слова “Державна казначейська служба” в усіх відмінках замінити 
словом “Казначейство” у відповідному відмінку, а слова “Міністерство аграрної 
політики та продовольства” в усіх відмінках - словом “Мінагрополітики”.   

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 21 травня 2012 р. № 421  
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 серпня 1996 р. № 938 
 

 Кабінет Міністрів України  постановляє: 
 
 1. Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. № 938 
“Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням 
транзитом через територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які 
встановлено акцизний збір” (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 443), виключивши пункти 2 
і 3. 
 2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 23 травня 2012 р. № 403  
Про внесення змін до Порядку використання коштів, що спрямовуються на 
часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів 

 
 Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
Внести до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове 
відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 23, ст. 961, № 75, с. 2800, № 91, ст. 3300), зміни, що додаються. 
 

ЗМІНИ,  
що вносяться до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове 

відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів 
 

 1. У пункті 1 слова “Часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних 
комплексів” замінити словами “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі”. 
 2. Пункт 10 після слова “визначає” доповнити словами “пропорційно сумі таких 
витрат”. 
 3. Пункт 12 викласти в такій редакції: 
 “12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані 
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(створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік 
зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з 
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством 
порядку. 
Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах 
Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.”. 
 4. У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” в усіх 
відмінках замінити словом “Мінагрополітики”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 23 травня 2012 р. № 414  
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 

219 і від 1 серпня 2011 р. № 835 
 

 Кабінет Міністрів України  постановляє: 
 

 Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 “Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та 
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 18, ст. 756) і від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі питання надання 
Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних 
адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2374, № 73, ст. 
2734) зміни, що додаються. 

 
ЗМІНИ,  

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і 
від 1 серпня 2011 р. № 835 

 
 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 “Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та 
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” (Офіційний вісник 
України, 2011 p., № 18, ст. 756): 
 1) у назві та постановляючій частині постанови слова “, збереження, відтворення та 
забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” виключити; 
 2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: 
 у назві слова “, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання 
земельних ресурсів” виключити; 
 у пункті 1 слова “за програмами “Проведення земельної реформи” і ”Збереження, 
відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів” замінити 
словами “за програмою “Проведення земельної реформи”; 
 у пункті 2 слова “, збереження, відтворення та забезпечення раціонального 
використання земельних ресурсів” виключити; 
пункт 4 викласти у такій редакції: 
 “4. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів щодо: 
 1) демаркації державного кордону; 
 2) ведення державного земельного кадастру; 
 3) проведення нормативної грошової оцінки земель; 
 4) розмежування земель державної та комунальної власності; 
 5) проведення інвентаризації земель; 
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 6) надання громадянам визначених законодавством послуг з: 
 державної реєстрації земельних ділянок; 
 державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку; 
 розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку; 
 розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості); 
 формування файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в 
електронному вигляді (обмінного файла) згідно з розробленою до 2004 року технічною 
документацією щодо складення документів, що посвідчують право на земельну 
ділянку; 
 видачі витягу з Поземельної книги за результатами реєстрації земельної ділянки, якій 
не присвоєно до 2004 року кадастровий номер та на яку не відкрито Поземельну книгу; 
проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в 
електронному вигляді (обмінного файла).”; 
пункт 5 викласти у такій редакції: 
 “5. Обсяги фінансування заходів визначаються Держземагентством з урахуванням 
пропозицій територіальних органів та затверджуються Мінагрополітики.”; 
 у пункті 6 слова “за погодженням з Мінфіном” виключити; 
пункт 8 викласти у такій редакції: 
 “8. Розподіл (перерозподіл) бюджетних коштів між територіальними органами 
Держземагентства здійснює Мінагрополітики.”; 
 у пункті 11 слова “встановленому Державною казначейською службою” замінити 
словами “встановленому законодавством”; 
 доповнити Порядок новим пунктом 13 такого змісту: 
 “13. Держземагентство подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт 
про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та 
результативних показників виконання заходів.”; 
 у тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” та 
“Державне агентство земельних ресурсів” в усіх відмінках замінити відповідно словами 
“Мінагрополітики” та “Держземагентство”, а слова “Державна казначейська служба” в 
усіх відмінках - словом “Казначейство” у відповідному відмінку; 
додаток до Порядку виключити. 
 2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 “Деякі 
питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними 
органами платних адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 59, 
ст. 2374, № 73, ст. 2734) доповнити підпунктом 4 такого змісту: 
 “4) плата не справляється за надання Держземагентством та його територіальними 
органами таких адміністративних послуг, як державна реєстрація земельних ділянок, 
державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, 
проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в 
електронному вигляді (обмінного файла), видача витягу з Поземельної книги за 
результатами реєстрації земельної ділянки за рахунок коштів державного бюджету.”. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 травня 2012 р. № 263-р 
Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери 

управління Державного агентства земельних ресурсів 

 1. Прийняти пропозицію Державного агентства земельних ресурсів щодо віднесення 
цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління 
зазначеного Агентства за переліком згідно з додатком. 
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 2. Скасувати як таке, що не реалізовано, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23 грудня 2009 р. № 1649 "Про передачу державних топографо-геодезичних 
підприємств до сфери управління Державного комітету із земельних ресурсів". 
 
З ПЕРЕЛІКОМ цілісних майнових комплексів державних підприємств, що належать до 
сфери управління Державного агентства земельних ресурсів можна ознайомитись на 
сайті КМУ. 

http://www.kmu.gov.ua 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 17 травня 2012 р. № 283-р 

Питання Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
 

Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо 
можливості забезпечення здійснення Державною ветеринарною та фітосанітарною 
службою функцій і повноважень Державного комітету ветеринарної медицини, що 
припиняється, а також функцій з реалізації державної політики у сфері охорони прав на 
сорти рослин. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 травня 2012 р. № 296-р 
Про звільнення Пінчук Н.-С. М. з посади заступника голови Державної служби 

геодезії, картографії та кадастру 
 
Звільнити Пінчук Наталію-Софію Миколаївну з посади заступника голови Державної 
служби геодезії, картографії та кадастру згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 
Кодексу законів про працю України у зв'язку з ліквідацією цієї Служби та виходом на 
пенсію відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” з 28 травня 
2012 року. 

http://www.kmu.gov.ua 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 23 травня 2012 р. № 303-р 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної 
системи сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року 

 
 1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи 
сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року (далі - план заходів), що 
додається. 
 2. Міністерству аграрної політики та продовольства, іншим центральним органам 
виконавчої влади, Національній академії аграрних наук забезпечити виконання плану 
заходів. 
 3. Міністерству аграрної політики та продовольства інформувати щороку до 20 грудня 
Кабінет Міністрів України про стан виконання плану заходів. 
 

ПЛАН 
заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи 

сільськогосподарського дорадництва на період до 2015 року 
1. Утворити Національний центр сільськогосподарського дорадництва. 
Мінагрополітики,  
Національна академія аграрних наук. 
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До кінця 2012 року. 
2. Створити обласні (регіональні) сільськогосподарські дорадчі служби  з їх районними 
відділами. 
Мінагрополітики,  
Національна академія аграрних наук,  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні держадміністрації. 
2013-2014 роки. 
3. Забезпечити надання фінансової підтримки сільськогосподарській дорадчій службі в 
межах видатків, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів 
в агропромисловому комплексі. 
Мінагрополітики,  
Мінфін,  
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні держадміністрації. 
2012-2015 роки. 
 4. Забезпечити підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників і експертів-
дорадників у кількості, достатній для кадрового забезпечення державної системи 
сільськогосподарського дорадництва. 
Мінагрополітики,  
МОНмолодьспорт,  
Національний центр сільськогосподарського дорадництва. 
2012-2015 роки. 

http://www.kmu.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
від 03 травня2012  № 250/513 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів 

 Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства 
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та 
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента 
України від 8 квітня 2011 року № 446, з метою приведення нормативно-правових актів 
у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЄМО: 
 1. Визнати такими, що втратили чинність: 
наказ Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів від 04 червня 2003 року 
№ 158/386 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету 
України на проведення робіт із селекції в рибному господарстві", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції 23 червня 2003 року за № 506/7827; 
наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів від 15 квітня 
2004 року № 132/278 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного 
бюджету України на виконання заходів з відтворення водних живих ресурсів 
внутрішніх водойм та Азово-Чорноморського басейну", зареєстрований в Міністерстві 
юстиції 29 квітня 2004 року за № 557/9156. 
 2. Департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства 
України (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу, у встановленому 
законодавством порядку, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики 
та продовольства України Сеня О.В. та першого заступника Міністра фінансів України 
Мярковського А.І. 
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов 
перевезення (кочівлі) пасік до місць медозбору та їх розміщення на земельних 
ділянках)  
Номер, дата реєстрації: 10435 від 07.05.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Сухий Я.М., Стретович В.М. 
 

Метою законопроекту є встановлення правових підстав для консенсусу та 
взаємовигідних виробничих відносин між власниками та користувачами земельних 
ділянок та пасічниками, (які за погодженням з ними та відповідно до ветеринарно-
санітарних правил розміщують кочові пасіки безпосередньо біля площ, на яких 
культивуються ентомофільні сільськогосподарські рослини), а також сприяння 
загальній безпеці на дорогах під час транспортування вуликів до місць сезонного 
медозбору.  
 Запилення всіх ентомофільних сільськогосподарських культур є важливим 
фактором підвищення їхньої врожайності та ефективності сільськогосподарського 
виробництва загалом. Головну роль у запиленні ентомофільних культур відіграють 
медоносні бджоли. За даними наукових досліджень, на їхню долю припадає 85-90% 
квіткової маси цих рослин і лише 10-15% запилюють інші комахи.  
 Тобто, у цій сфері бджоли є єдиним фактором, який може бути раціонально 
контрольованим з боку людини. Адже бджолозапилення сприяє підвищенню 
врожайності сільськогосподарських культур на 30-60% і вище, залежно від виду рослин 
та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня 
натуральна вага.  
 У деяких зарубіжних країнах, бджолозапилення є узаконеним агрономічним 
прийомом технології вирощування ентомофільних сільськогосподарських культур. 
Зокрема, у окремих країнах Європи (Словаччина, Німеччина та інші), а також в США 
законодавством передбачений такий агроприйом і обов'язкова орендна плата за 
використання бджіл на запиленні. 
 Наукові дані свідчать, що в Україні за останні 25 років урожайність зернових, які 
не запилюються комахами, порівняно з урожайністю ентомофільних рослин, неухильно 
знижувалася. Натомість урожайність ентомофільних рослин падала лише в роки 
зниження активності бджіл (різкого скорочення кількості бджолиних сімей або 
ослаблення їхньої сили), що спонукало до недостатнього запилення рослин. 
 Станом на сьогодні вивезення бджолосімей у традиційні регіони вирощування 
ентомофільних рослин є чи не єдиним способом позитивно впливати на збільшення 
врожайності цих культур природнім способом, не порушуючи при цьому екологічну 
рівновагу. 

Стаття 16 Законом України «Про бджільництво» передбачає можливість 
перевезення (кочівлі) пасік до медоносних угідь та розміщення їх на земельних 
ділянках за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок. 

Довготривала практика перевезення бджолосімей шляхами України, а також 
взаємодії пасічників із власниками та користувачами земельних ділянок на яких 
розміщуються багаторічні насадження або посіви сезонних ентомофільних культур, 
свідчить про наявність сталих, стереотипних проблем, вирішити які необхідно шляхом 
внесення змін до цього закону. 

Зокрема, розвиток орендних відносин, поява прошарку приватних власників 
земель сільськогогосподарського призначення вимагає нормативного узгодження та 
компромісу між правами законних користувачів, власників цих земельних ділянок та 
пасічниками, які прагнуть розмістити у безпосередній близькості до посівів чи 
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насаджень медоносних культур павільйони для транспортування бджіл, та інвентар, 
адже законом їм дозволено це зробити. 
А наліз досвіду кочівлі пасік кількох останніх років дає підстави стверджувати про 
об’єктивну потребу відновлення частини другої статті 16 Закону України «Про 
бджільництво» у такій редакції: «Органи Державної автомобільної інспекції 
Міністерства внутрішніх справ України сприяють  безперешкодному перевезенню 
(кочівлі) пасік». Адже скасування цієї норми значно посилило корупційні ризики у 
спілкуванні між пасічниками, які транспортують бджолосім’ї шляхами країни та 
працівниками ДАІ, які не лише зупиняють, але й безпідставного на тривалий час 
затримують засоби транспортування бджолосімей  

Враховуючи викладене, запропонована редакція Закону України “Про внесення 
змін до Закону України «Про бджільництво» (щодо умов перевезення (кочівлі) пасік до 
місць медозбору та їх розміщення на земельних ділянках) має сприяти порозумінню 
між власниками та користувачами земельних ділянок та пасічниками, а також 
дотриманню безпеки та правопорядку на дорогах. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон України “Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну 
підтримку сільського господарства України” щодо регулювання закупівельних 
цін на молоко 
Номер, дата реєстрації: 10456 від 14.05.2012 
Ініціатор: Народні депутати України  Калетнік Г.М., Борт В.П., Баранов В.О., 

Терещук С.М. Сідельник І.І. 
 

Законопроектом пропонується удосконалити механізм державної підтримки 
агропромислового комплексу, зокрема аграрних інтервенцій, та забезпечити доступ до 
товарів молочної групи всім верствам населення незалежно від рівня їхніх грошових 
доходів. 

Необхідність прийняття даного закону продиктована ситуацією, що склалася в 
галузі тваринництва, зокрема у галузі виробництва молока. 
Молочне скотарство має негативні тенденції функціонування та розвитку і при цьому в 
найбільшій мірі впливає на продовольчу безпеку, експортний потенціал та розвиток 
інших галузей сільськогосподарського виробництва. 

За період 1990 по 2010 рік чисельність корів зменшилась з 8,4 до 2,6 млн. голів 
(в 3,2 рази), отже виробництво молока впало з 24,5 до 11,1 млн. тонн (в     2,2 рази). 
У 2011 році, Урядом передбачалось здійснити ряд заходів щодо відновлення тенденції 
зростання виробництва молока та молочної продукції шляхом затвердження, 
відповідними постановами, розмірів бюджетної тваринницької дотації та виплати 
галузі тваринництва на 2011 рік з продовженням дії у 2012 році, 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. 

Жодної постанови Кабінету Міністрів України не було виконано. 
В наслідок цього, у 2011 році чисельність корів зменшилась на 50 тис. голів (з 

2631,2 до 2582,2 тис. голів), а загальне виробництво молока зменшилося на 163,7 тис. 
тонн (з 11,2 до 11,1 млн. тонн). За перший квартал 2012 року у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року у всіх категоріях господарств чисельність 
поголів'я корів зменшилась, ще на 34,9 тис. голів (з 2648,3до     2613,4 тис. голів). 
За 2011 рік, споживання молока однією особою становило 204 кг молока, при 
раціональній нормі здорового харчування 380 кг. Різниця між обґрунтовано необхідним 
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та фактичним споживанням показує потенційний внутрішній попит на молочні 
продукти, але при умові фінансової спроможності громадян.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення процедур та скорочення строків 
набуття права на землю» 
Номер, дата реєстрації: 10019/П від 14.05.2012 
Ініціатор:Народний депутат України  Калетник Г.М. 

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
Відхилити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення процедур та скорочення строків набуття права на землю, реєстр. № 
10019  від 09.02.2012р. поданий  народним депутатом   України Ю.Каракаєм. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про відхилення проекту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про оренду землі» (щодо розміру річної орендної плати за користування 
земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою 
(паєм)» 
Номер, дата реєстрації: 10046/П від 14.05.2012 
Ініціатор:Народний депутат України  Калетник Г.М. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 
Відхилити проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" 
(щодо розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм), реєстр. № 10046 від 
14.02.2012 р.,  поданий народним  депутатом України  М.Катеринчуком. 

http://zakon.rada.gov.ua 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення 
процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме 
майно»                     

Номер, дата реєстрації: 10365/П від 15.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України  Осика С.Г. 
 
Верховна Рада України    п о с т а н о в л я є: 
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної 
реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно (реєстр.№10365), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики 
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій 
суб‘єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про оренду землі» щодо деяких обмежень оренди земель 
сільськогосподарського призначення»  
Номер, дата реєстрації: 10273/П від 18.05.2012 
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Ініціатор: Народний депутат України  Калетник Г.М. 
 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про оренду землі» (щодо деяких обмежень оренди земель сільськогосподарського 
призначення» поданий народними депутатами України Калетніком Г.М., Глусем С.К., 
(реєстр. №10273). 
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін 
до статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» щодо регулювання закупівельних цін на молоко» 
Номер, дата реєстрації:  10456/П від 18.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М. 
 
Верховна Рада України постановляє : 
1. Прийняти за основу проект Закону України “Про внесення змін до статті 3 Закону 
України “Про державну підтримку сільського господарства України” щодо 
регулювання закупівельних цін на молоко, (реєстр. № 10456), поданий народними 
депутатами України Калетніком Г.М., Бортом В.П. Терещуком С.М. та Сідельником І.І.  
2. Доручити Комітету з питань агарної політики та земельних відносин доопрацювати 
зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому 
читанні. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Закон «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення»Земельного кодексу 
України (щодо передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної 
власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва)» 
Номер, дата реєстрації: 10522 від 23.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А. 

 
Метою розробки проекту закону є вирішення питань використання вільних 

земельних ділянок державної та комунальної власності для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
 Законами України від 28.12.2007 № 107-VI “Про Державний бюджет України 
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та від 
03.06.2008 № 309-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” 
внесено зміни до Земельного кодексу України, якими запроваджено набуття права на 
оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, 
виключно за результатами проведення земельних торгів. 

Законом України від 16.09.2008 № 509-VI “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” внесено зміни, зокрема, до 
статті 134 Земельного кодексу України, якими визначено виключний перелік випадків 
продажу земельних ділянок державної і комунальної власності та прав на них без 
проведення земельних торгів. Земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва не увійшли до зазначеного переліку. 

З набранням чинності Законом України від 16.09.2008 № 509-VI “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” фактично 
зупинено орендні відносини щодо земельних ділянок для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва державної та комунальної власності, оскільки 
надання в оренду таких земельних ділянок без проведення земельних торгів стало не 
законним, а провести земельні торги не можливо через відсутність встановленого 
законом порядку проведення земельних торгів, як того вимагає частина п’ята статті 137 
Земельного кодексу України. 

У зв’язку з вищевикладеним, значна кількість земельних ділянок для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва не використовується, або ж 
використовується без правовстановлюючих документів, що призводить до втрат 
державного та місцевих бюджетів. 

Станом на 01.01.2012 у запасі перебуває 2,85 млн. га ріллі, нормативна грошова 
оцінка яких складає 59,8 млрд. гривень (20,983 тис. грн./га). 

При передачі цих земель в оренду (при річній орендній ставці 0,3% від розміру 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що дорівнює трикратному розміру 
земельного податку, встановленому для ріллі статтею 272 Податкового кодексу 
України) до державного та місцевих бюджетів може бути залучено близько 
180 млн. грн. на рік. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» (1264 – ХІІ від 25.06.1991) і визначення 
земель (земельних ділянок) у межах облікових категорій землі 
сільськогосподарського і лісогосподарського призначення природними об’єктами 
загальнодержавного значення» 
Номер, дата реєстрації: 10526 від 24.05.2012 
Ініціатор: Народний депутат України Шершун М.Х. 
 

Основна мета полягає в тому, щоб поєднати наукові досягнення у галузі 
агроекології та лісівництва з економічними умовами і нормами щодо ідентифікованої 
економічної і екологічної відповідальності суб’єктів господарювання на землі. Зокрема, 
передбачається, щоб використання земель сільськогосподарського і земель 
лісогосподарського призначення здійснювалось у напрямі формування суб’єктами 
господарювання і органами влади стійких агроекосистем, за економічною 
продуктивністю близьких до їх природної спроможності. Для суб’єктів 
господарювання з лісівництва – наближення за питомими показниками вилучення 
деревини з одиниці виміру площі до розміру її середнього приросту та збереження 
динамічної рівноваги навколишнього природного середовища. Передбачається 
запровадження механізмів контролю і порівняння відповідних показників за 
потенційною продуктивністю природних земельних угідь, а також екологічних вимірів 
агроекосистем з реальними за наслідками господарювання. Найважливішим 
положенням  законопроекту є необхідність юридично визначити у якості природного 
ресурсу землю (земельні ділянки), що використовуються суб’єктами господарювання і, 
внаслідок дії природних факторів,  мають здатність продукувати певну частку 
продукції, яка по праву і за Конституцією України належить Українському народу. 
Сплачування при цьому суб’єктами господарювання щорічної ренти власнику 
природних ресурсів незалежно від результатів господарювання є єдино справедливою 
формою економіки природокористування.  

Законопроект розроблено на виконання п. 7 Прикінцевих положень Закону 
України «Про внесення змін до Лісового кодексу України» (пп. 1) щодо підготовки 
Кабінетом Міністрів України та подання ним на розгляд Верховної Ради України 
пропозицій про внесення змін до законодавчих актів, що викликані заміною в 
Земельному кодексі України облікової категорії «землі лісового фонду» обліковою 
категорією «землі лісогосподарського призначення» (№ 3404 – ІV від 8.02.2006 р., ст. 
19, п. е). Зміна назви облікової категорії земельних ресурсів за економічним 
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призначенням вимагає внести відповідні визначення та механізми оподаткування 
земель лісогосподарського призначення аналогічно обліковій категорії «землі 
сільськогосподарського призначення» (ст. 22), оскільки всі вони є об’єктами здійснення 
господарської діяльності в межах аграрного сектору економіки, а також спільними 
об’єктами формування і розвитку цілісних та стійких агроекосистем в Україні. Хоча ті 
пропозиції своєчасно не були розроблені минулим Урядом, їх необхідно внести з тим, 
щоб лісівництво у межах земель лісогосподарського призначення набуло властивого 
ринковим засадам як економічного і екологічного змісту, так і фіскальним відносинам 
між власником природних ресурсів і суб’єктами господарювання на землі. 

До того ж, слід прийняти до уваги, що в практиці лісівництва жодної 
європейської країни та в нормативно-правових актах Європейської Економічної Комісії 
ООН лісові ресурси не визначаються у якості державного значення, бо їх кількість, 
товарний склад і якість є результатом господарювання на землі у межах земель 
лісогосподарського призначення.   

Пропозиція про прийняття законопроекту спрямована на адаптацію лісівництва 
у складі аграрного сектору економіки України, на зразок нормативних положень 
Європейської Економічної Комісії ООН, його участі у формуванні цілісних 
агроекосистем та сталого їх розвитку в складі Довкілля у межах суб’єктів 
господарювання і суб’єктів адміністративно-територіального поділу країни.  

http://zakon.rada.gov.ua 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 
 
03.05.2012 
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України  "Про внесення змін до 
статті 165 Податкового кодексу України" (далі – проект Закону) 
 
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про внесення 
змін до статті 165 Податкового кодексу України" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Закону, Міністерство аграрної політики та продовольства України 
оголошує про його публікацію. 
Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України з метою 
розповсюдження податкової пільги з податку з доходів фізичних осіб на особисті 
селянські господарства, що мають у власності земельні частки (паї). 
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.gov.ua 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можжна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: lav@minagro.gov.ua 
та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. Грушевського, 12/2, м. 
Київ, 01008, e-mail: meconomy@me.gov.ua.   
 
Проект Закону розроблено з метою створення сприятливих умов діяльності фізичних 
осіб – виробників сільськогосподарської продукції, прозорого та ефективного 
механізму реалізації сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого 
споживача, а також підвищення зацікавленості сільського населення вирощувати 
якісну сільськогосподарську продукцію. 
На сьогоднішній день в Україні створені несприятливі умови для діяльності фізичних 
осіб – виробників сільськогосподарської продукції повсякденного споживання – 
молока, м'яса, овочів та фруктів. 
Підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України 
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передбачено, що доходи від відчуження безпосередньо власником 
сільськогосподарської продукції, вирощеної ним на земельних ділянках особистого 
селянського господарства, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб 
лише за умови, якщо розмір земельної ділянки, наданої для ведення особистого 
селянського господарства, не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на 
місцевості) земельної частки (паю). 
Право фізичної особи-сільгосптоваровиробника на отримання пільги з податку на 
доходи фізичних осіб підтверджується довідкою про право фізичної особи на 
отримання доходу від податкового агента без утримання податку форми № 3 ДФ. 
До прийняття Податкового кодексу України порядок видачі та форма довідки № 3 ДФ 
були затверджені постановою Кабінету Міністрів України  
 від 01.08.2006 № 1063 "Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної 
особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми" 
(далі – постанова № 1063), яку прийнято на виконання підпункту 4.3.36 пункту 4.3 
статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". 
Державна податкова адміністрація України листом від 22.12.2006  
 № 24159/7/17-0717 надала офіційне роз’яснення щодо практичного застосування 
постанови № 1063, яким чітко було зазначено, в яких ситуаціях відсутні підстави для 
видачі довідки № 3 ДФ, зокрема підстави для видачі довідки  
 № 3 ДФ були відсутні, якщо земельні частки (паї) не здавались в оренду та/або не 
обслуговувались. 
Така позиція Державної податкової адміністрації України була логічною та 
послідовною: з орендної плати орендар, як податковий агент, утримував з орендодавця 
податок з доходів фізичних осіб, а дохід, який отримувала фізична особа від реалізації 
власновирощеної сільгосппродукції на інших земельних ділянках (розмір яких не 
перевищував розміри, встановлені статтею 121 Земельного кодексу України) 
звільнявся від оподаткування податком з доходів фізичних осіб. 
На виконання підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового 
кодексу України, в якому були відображені відповідні норми Закону "Про податок з 
доходів фізичних осіб", Державна податкова адміністрація України наказом від 
21.12.2010 № 975 затвердила порядок видачі довідки про право фізичної особи на 
отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми. 
При цьому ні порядок видачі довідки № 3 ДФ, ні її форма не змінились. 
Проте, Державна податкова адміністрація України листом від 26.04.2011 № 7907/6/17-
0715 надала нове роз’яснення, відповідно до якого вважає, що, починаючи з 1 січня 
2011 року, власник земельної частки (паю) не має права на видачу довідки № 3ДФ, при 
цьому не має значення, використовує власник такий пай чи ні (здає в оренду, 
обслуговує тощо). 
Слід зазначити, що фізичні особи в більшості випадків володіють саме земельними 
частками (паями), які передані в оренду, а господарську діяльність здійснюють на 
земельних ділянках, виділених їм для ведення особистого селянського господарства. 
Так на сьогодні в Україні 6,9 млн громадян видано державні акти на право власності на 
земельну частку (пай).  
З них 4,6 млн власників передали належні їм земельні ділянки в оренду, з яких 2,5 млн 
– селяни пенсіонери.  
Крім того, 1,1 млн громадян обробляє належні їм земельні ділянки самостійно, без 
створення юридичної особи, понад 1 млн громадян – взагалі не використовують 
належні їм земельні ділянки і лише близько 100 тис. громадян приєднали земельну 
частку (пай) для ведення особистого селянського господарства. 
Отже, всі вищезазначені категорії громадян на сьогодні позбавлені права на отримання 
пільги з податку на доходи фізичних осіб при реалізації своєї сільськогосподарської 
продукції закупівельним підприємствам. 
Це призводить до того, що селяни з метою ухилення від сплати зазначеного податку, 
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вимушені реалізовувати вирощену (вироблену) ними сільськогосподарську продукцію 
(молоко, м’ясо, овочі) на стихійних ринках або через осіб, які користуються пільгою зі 
сплати податку на доходи фізичних осіб. 

www.minagro.kiev.ua 
 
03.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України "Про здійснення 
державного контролю безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я та 
благополуччя тварин" 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проект Закону України "Про 
здійснення державного контролю безпечності харчових продуктів та кормів, здоров’я 
та благополуччя тварин" (далі – законопроект) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті 
міністерства.  
Законопроект розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (пункт 106.1.1.), затвердженого 
Указом Президента України від 12.03.2012 № 187 (далі - Національний план дій на 
2012 рік). 
Прийняття законопроекту дозволить гармонізувати законодавство України з 
Регламентами ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та Директивою Ради ЄС № 
97/78/EC щодо державного контролю, що здійснюється з метою перевірки виконання 
законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров`я і 
благополуччя тварин. 
Законопроект є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове 
середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 
держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 
Законопроект складається із восьми розділів (55 статей). 
Законопроект встановлює вимоги до організації та здійснення заходів державного 
контролю представниками компетентного органу з метою перевірки виконання 
операторами ринку вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та кормів, 
а також законодавства про здоров’я та благополуччя тварин. 
Законопроектом визначаються загальні вимоги щодо організації державного контролю, 
серед яких вимоги до компетентного органу щодо здійснення державного контролю, 
обов’язки та повноваження державних інспекторів. 
Три розділу (четвертий, п’ятий та шостий) законопроекту врегульовують питання, які 
стосуються заходів державного контролю щодо харчових продуктів та кормів, що 
ввозяться (пересилаються) на митну територію України. Також деталізовані питання, 
які стосуються фізичної перевірки продуктів тваринного походження, а також 
можливість зменшення частоти фізичних перевірок. 
Розробником законопроекту є Мінагрополітики України, Держветфітослужба України. 
Законопроект та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua,  
Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту 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; 
- Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Факс: (044) 254-43-78; 
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  Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: 01001 м. Київ, 
вул.Б.Грінченко, 1, тел. 279 49 81; тел./факс 279 48 87; Е-mаіl: pereginets_@vet.gov.ua.  

www.minagro.kiev.ua 
 
03.05.2012 
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 
характеру , які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів" 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного 
характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів" (далі – 
законопроект) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про 
його публікацію на офіційному веб-сайті міністерства.  
Законопроект розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (пункт 105.1.1.), 
затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187. 
Законопроектом пропонується внести зміни до девятнадцяти законів України, а саме: 
"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", 
"Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин", "Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 
продукції", "Про насіння і садивний матеріал", "Про безпечність та якість харчових 
продуктів", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про захист 
рослин", "Про бджільництво", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про 
зерно та ринок зерна в Україні", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про державну підтримку 
сільського господарства України", "Про молоко та молочні продукти", "Про дитяче 
харчування", "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". 
Метою законопроекту є виключення з Переліку документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" восьми документів 
дозвільного характеру (пункти 11, 26, 82, 126, 140, 141, 142, 143 переліку), а також 
вилучення із зазначених вище законів положення, які стосуються висновків, 
сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які повинні одержувати та/або проходити 
(здійснювати) оператори ринку харчових продуктів. 
Прийняття законопроекту продиктовано необхідністю спрощення діяльності суб’єктів 
господарювання, дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації законодавства 
України із законодавством Європейського Союзу у частині видачі документів 
дозвільного характеру, 
Законопроект є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на ринкове 
середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 
держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 
Розробником законопроекту є Мінагрополітики України, Держветфітослужба України. 
Законопроект та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua,  
Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції стосовно законопроекту та аналізу регуляторного впливу в 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за такими адресами: 
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- Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 
01001; 
- Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Факс: (044) 254-43-78; 
- Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: 01001 м. Київ, вул. 
Б.Грінченко, 1, тел. 279 49 81; тел./факс 279 48 87. 

www.minagro.kiev.ua 
 
03.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проектів наказів Мінагрополітики України: 
“Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення 
державної підтримки галузі тваринництва”; 
“Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних 
осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального 
доїння”; 
“Про затвердження Положення про комісію з питань надання суб’єктам 
господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних 
телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму 
продуктивності”; 
“Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування 
вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і 
комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї”.  
 
Проекти наказів Мінагрополітики України “Про затвердження форм документів, 
надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва”, 
“Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які 
мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння” “Про 
затвердження Положення про комісію з питань надання суб’єктам господарювання 
часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних телиць, нетелей та 
корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності” та “Про 
утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості 
закуплених племінних телиць, нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого 
напряму продуктивності та затвердження Положення про неї” розроблені на виконання 
Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними 
підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (із змінами), 
Головним завданням, яке планується розв'язати шляхом надання державної підтримки 
є: стимулювання до стабілізації і нарощенню поголів’я худоби; збільшення 
виробництва молока та яловичини до обсягів, що забезпечать продовольчу безпеку 
країни; споживання вищезазначених продуктів на рівні фізіологічної норми; 
збільшення надходження на промислову переробку високоякісної сировини; 
нарощування експортних можливостей галузі; поліпшення фінансово-економічного 
стану сільськогосподарських товаровиробників; створення додаткових робочих місць, 
а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. 
Прийняття цих наказів дасть можливість запобігти виникненню збитковості 
виробництва продукції тваринництва, підвищити її конкурентоспроможність, суттєво 
поліпшити фінансово-економічний стан сільськогосподарських товаровиробників та 
сприятиме наповненню внутрішнього ринку продуктами тваринного походження, 
вироблених вітчизняними товаровиробниками. 
Зазначені проекти наказів Мінагрополітики України разом з аналізом регуляторного 
акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України 
www.minagro.gov.ua. 
Пропозиції та зауваження до зазначених наказів Мінагрополітики України надсилати 
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протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24  
Департаменту тваринництва або на адресу електронної пошти vol@minapk.kiev.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
07.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок 
у сферах карантину та захисту рослин” 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про затвердження 
уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин” (далі-проект 
наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України.  
Метою даного проекту наказу є врегулювання питань державного нагляду (контролю) 
у сферах карантину та захисту рослин відповідно до вимог Закону України “Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 
Розробником проекту наказу є Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 
України. 
Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua. 
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 України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, e-mail: 
post@derzhkarantyn.kiev.ua; 
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 
Україна, 01001, е-mаіl: yurkarantin@mail.ru. 

www.minagro.kiev.ua 
 
07.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства  України  про затвердження  технічного регламенту "Система 
обліку в скотарстві, вівчарстві, козівництві відповідно до вимог ICAR" 
 
Міністерство аграрної політики та продовольства  України оголошує про 
оприлюднення проекту технічного регламенту «Система обліку в скотарстві, 
вівчарстві, козівництві відповідно до вимог ICAR» (далі – ТР). 
Прийняття проекту наказу Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного 
регламенту щодо системи обліку в скотарстві, вівчарстві, козівництві відповідно до 
вимог ICAR» зробить всю систему управління скотарством більш оперативною, 
достовірною та рентабельною, дозволить створити сприятливі умови для використання 
у програмах селекції великої рогатої та дрібної худоби сучасного світового досвіду. 
У зазначеному ТР висуваються основні вимоги до обліку: 
дотримання принципів об’єктивності; 
досягнення точності показників ознак; 
дотримання строків проведення;  
дотримання встановлених процедур обчислення показників; 
своєчасність надходження правильної інформації до інформаційних баз даних усіх 
рівнів; 
Запроваджуються положення щодо контролю якості за здійсненням обліку. 
Визначаються основні процедури для оцінки відповідності продуктивних тварин. 
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Наводяться бланки форм щорічної звітності до ICAR країн-членів із накопиченою 
інформацією щодо обліку в молочарстві ВРХ.   
Розробником проекту ТР є Інститут сільського господарства степової зони (ІСГСЗ) 
НААН України. 
Поштова адреса: 49600, м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14, електронна адреса 
inst_zerna@mail.ru 
Проект ТР «Система обліку в скотарстві, вівчарстві, козівництві відповідно до вимог 
ICAR», а також пояснювальна записка, аналіз регуляторного впливу  ТР, «Схема 
взаємодій суб'єкт_господарювання-регіональний_центр-лабораторія» (jpeg-малюнок) 
розміщено в мережі Інтернет на веб-сайті Міністерства аграрної політики та 
продовольства  України www.minagro.gov.ua  __.05.2012. Озвучена презентація 
«Ідеологія ICAR» знаходиться за адресою http://ifolder.ru/29938347 (репутація сайту не 
повинна викликати жодних сумнівів – файл багаторазово перевірений!!!)  
 Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акта 
протягом 3 місяців із дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного 
аналізу регуляторного впливу на адресу:  
 ІСГСЗ НААНУ, вул. Дзержинського, 14, м. Дніпропетровськ, 49600  
e-mail: inst_zerna@mail.ru з приміткою «ТР ICAR» 

www.minagro.kiev.ua 
 
07.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій 
продукції генетично модифікованих організмів" 
(далі – проект Закону) 
 
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій 
продукції генетично модифікованих організмів"  та аналізу його регуляторного впливу, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 
Проект Закону підготовлений з метою недопущення невиправданих витрат суб’єктів 
господарювання на проведення досліджень харчових продуктів, які не мають 
відношення до генної інженерії, щодо наявності чи відсутності в них ГМО та 
приведення національного законодавства у відповідність із європейським вимогами. 
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.gov.ua. 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону та аналізу його регуляторного 
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня 
опублікування цього оголошення за адресою: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, e-mail: tex226@minapk.kiev.ua;  
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Департамент державної регуляторної політики та 
розвитку підприємництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі, е-mail: 
mail@dkrp.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
08.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" 
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 Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання 
виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, 
доповнень та виключень і втратив свою комплексність. 
Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" викликана у зв’язку зі 
змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру. 
Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні 
законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та 
національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А", 
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на 
внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор 
квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного 
цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими 
чинними законодавчими актами.  
Також потребують законодавчого врегулювання питання поставки на внутрішній ринок 
цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в межах тарифної 
квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на внутрішній ринок в 
рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю. 
Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі через 
неврегульованість багатьох питань, носять загрозливий характер і можуть призвести до 
зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва цукрових 
буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі. 
Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".  
Зазначений законопроект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. 
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за 
поштовими адресами: 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, електронна адреса: fooddept@minapk.gov.ua,  
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 

11.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України ”Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України ”Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію. 
Дата оприлюднення: 8 травня 2012 року. 
Стислий зміст проекту Закону України:  
виключення абзацу другого статті 3 Закону України “Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин” – дозволить поширити дію Закону на фізичних осіб, які займаються 
розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів харчування 
тваринного походження. Це надасть змогу ефективних та дієвих засобів виявлення, 
локалізації, контролю і при можливості ліквідації хвороб тварин, встановлення 
власника, місця утримання тварини за наявним ідентифікаційним документом або 
ідентифікаційним номером, не допущення перебування в одному місці хворих та 
здорових тварин;  
запровадження групового ідентифікаційного номеру – дозволить значно спростити 
процедуру ідентифікації та контролю за переміщенням груп товарних свиней, що 
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сприятиме успішному виконанню основних стратегічних завдань у сфері охорони 
здоров’я населення; 
шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему ідентифікації, 
централізованого обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських 
тварин, які утримуються та розводяться власниками, і передбачити можливість 
компенсації вартості робіт та послуг з ідентифікації та реєстрації тварин за рахунок 
державного бюджету; 
передбачається врегулювати проблему невиконання власниками вимог чинного 
законодавства з ідентифікації і реєстрації тварин та впровадження санкцій до громадян 
та посадових осіб при виявленні порушень. 
Повний пакет документів до проекту Закону України ”Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин” та Аналіз 
регуляторного впливу 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. 

www.minagro.kiev.ua 
 
11.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України ”Про затвердження змін до наказу  Мінагрополітики 
України від 17 вересня 2003 року № 342” 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України ”Про затвердження змін до наказу  
Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року № 342” Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 
Дата оприлюднення: 8 травня 2012 року. 
Стислий зміст проекту наказу:  
здешевлення послуг з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби шляхом 
зменшення вартості виробництва бланків паспортів великої рогатої худоби внаслідок 
відмови від ступенів підвищеного захисту та об’єднання двох форм ідентифікаційних 
документів – зменшення ціни виготовлення однієї уніфікованої форми 
ідентифікаційного документу. 
спрощенню процесу ідентифікації та реєстрації великої рогатої за рахунок виключення 
зі структури ідентифікаційного номера на бирці коду області. Таким чином кількість 
знаків ідентифікаційного номеру тварини залишається незмінною – 12 символів, із 
яких десять цифр - ідентифікаційний номер тварини. Це дозволить спростити обіг 
бирок на території країни і точніше планувати замовлення на їх виробництво. 
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України ”Про затвердження змін до наказу  Мінагрополітики України 
від 17 вересня 2003 року № 342” 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; 
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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. 

www.minagro.kiev.ua 
 
17.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України ”Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної 
політики України від 02 грудня 2003 року № 426” 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України ”Про внесення змін до наказу Міністерства 
аграрної політики України від 02 грудня 2003 року № 426” Міністерство аграрної 
політики та продовольства України оголошує про його публікацію. 
Дата оприлюднення: 8 травня 2012 року. 
Стислий зміст проекту наказу:  
для здешевлення послуг з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби 
відбувається шляхом відмови від захищеного паперу з водяними знаками та 
запровадження нової форми паспорта великої рогатої худоби. Скасування бланка 
ветеринарної картки та затвердження нової форми паспорта великої рогатої худоби 
відбудеться шляхом затвердження нової форми бланка та внесення відповідних змін до 
технічного опису бланка з подальшим його погодженням у відповідних центральних 
органах виконавчої влади.  
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України ”Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики 
України від 02 грудня 2003 року № 426” та Аналіз регуляторного впливу проекту 
наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі просимо 
надавати протягом місяця за адресами:  
1. ДП ”Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, вул. Сім’ї Хохлових, 15, Київ, 
04119; е-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. 

www.minagro.kiev.ua 
 
17.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження стандарту адміністративної 
послуги "Видача дозволів на імпорт та експорт зразків осетрових риб і виробленої 
з них продукції, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з 
моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" 
 
 Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження стандарту адміністративної послуги "Видача дозволів на імпорт та 
експорт зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, сертифікатів на пересувні 
виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою зникнення" розроблено на виконання вимог постанов 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року № 1822 "Про заходи стосовно 
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забезпечення виконання зобов'язань України у зв’язку з приєднанням  до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 
зникнення", від 25 липня 2007 року № 953 "Про затвердження Порядку видачі дозволів 
на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні 
виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами 
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою зникнення", від 17 липня 2009 року № 737 "Про заходи 
щодо упорядкування адміністративних послуг" та пункту 2 Плану заходів щодо 
реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1076-р, з 
метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у відповідність із 
законодавством України.  
Прийняття даного проекту наказу Мінагрополітики України дасть можливість 
забезпечити врегулювання питання надання адміністративної послуги з видачі дозволів 
на імпорт та експорт зразків осетрових видів риб та продукції з них, сертифікатів на 
пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є 
об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і 
флори, що перебувають під загрозою зникнення.  
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 прохання 
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). 

www.minagro.kiev.ua 
 
18.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення  проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України "Про затвердження розмірів плати за надання платних 
послуг, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління 
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби з питань ветеринарної 
медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин" 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України "Про затвердження розмірів плати за надання 
платних послуг, які надаються органами та установами, що входять до сфери 
управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби з питань ветеринарної 
медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин " (далі – проект наказу) 
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його 
публікацію на офіційному веб-сайті міністерства.  
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Розміру плати за надання платних послуг, які надаються органами та 
установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав 
на сорти рослин " (далі – проект наказу) розроблено на виконання пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 “Деякі питання надання послуг 
Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що 
належать до сфери її управління”. 
Необхідністю прийняття вищезазначеного проекту наказу є затвердження єдиних 
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розмірів вартості за надання платних послуг.  
Метою цього проекту регуляторного акта є затвердження розміру плати за надання 
платних послуг, які надаються органами та установами, що входять до сфери 
управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби з питань ветеринарної 
медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин , а також унеможливлення 
встановлення різної вартості за одну і ту ж послугу різними суб’єктами її надання.  
Питання, які вирішуються даним проектом наказу, регулюються Законом України "Про 
захист рослин", Законом України "Про ветеринарну медицину", Законом України "Про 
охорону прав на сорти рослин", постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 
№ 1348 "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною 
службою, органами та установами, що належать до сфери її управління", постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.11.2009 № 1167 "Про затвердження Порядку 
формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами 
ветеринарної медицини", Указом Президента України від 13.04.2011 № 464/2011 "Про 
затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу 
України", наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 26.11.2010 
№ 524 "Про затвердження Норм часу і чисельності працівників державних установ 
ветеринарної медицини", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2011 за 
№ 442/19180.  
Даний проект наказу Мінагрополітики України є регуляторним актом. 
Розробником проекту наказу є Мінагрополітики України, Держветфітослужба України. 
Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua,  
Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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; 
- Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Факс: (044) 254-43-78; 
Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: 01001 м. Київ, вул.. 
Б.Грінченко, 1, тел. 279 49 81; тел./факс 279 48 87; Е-mаіl: pereginets_@vet.gov.ua. 

www.minagro.kiev.ua 
 
18.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення перевірки  та 
доробки насіння сільськогосподарських рослин ” 
 
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення перевірки  
та доробки насіння сільськогосподарських рослин ”  та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та продовольства України робить 
оголошення про його публікацію.  
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України “Про затвердження Порядку проведення перевірки  та доробки 
насіння сільськогосподарських рослин ”  розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: 
www.minagro.kiev.ua 18 травня 2012 року. 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування 
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цього оголошення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство 
аграрної політики та продовольства  України, e-mail: isn@minapk.gov.ua. 

www.minagro.kiev.ua 
 
24.05.2012 
Повідомлення ро оприлюднення проекту  наказу Міністерства аграрної політики 
та продовольства України  “Про затвердження  форм акта обстеження посівів 
озимих  зернових культур (пшениці і тритікале, ячменю та жита)  під урожай 2012 
року та реєстру сільськогосподарських підприємств, які мають право на 
отримання  бюджетних коштів для пересіву озимих зернових культур у 2012 році” 
 
Проект наказу “Про затвердження  форм акта обстеження посівів озимих  зернових 
культур (пшениці і тритікале, ячменю та жита)  під урожай 2012 року та реєстру 
сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання  бюджетних коштів 
для пересіву озимих зернових культур у  2012 році” розроблено на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 № 278 “Питання надання 
державної підтримки галузі рослинництва для пересіву у 2012 році озимих зернових 
культур”, зокрема виконання пункту 6 Порядку використання у 2012 році коштів, 
передбачених у державному бюджеті для пересіву озимих зернових культур, 
затвердженого вищезазначеною постановою.  
Основною метою  є затвердження форми акта обстеження посівів озимих  зернових 
культур (пшениці і тритікале, ячменю та жита)  під урожай 2012 року та реєстру 
сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання  бюджетних коштів 
для пересіву озимих зернових культур                        у поточному році.  
Зазначений проект наказу Кабінету Міністрів України знаходиться 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 просимо 
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: 
- Міністерство аграрної політики та продовольства  України, вул. Хрещатик 24, м. 
Київ, 01001,  тел. 044-279-65-36, 278-52-75, факс 044-278-56-78, е-mail: 
litvin@minapk.gov.ua, suhomlyn@minapk.gov.ua. 
- Державний служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва: 01001, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail: mail@dkrp.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
24.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого харчування 
власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній 
території України  звільняється від оподаткування» 
 
З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого 
харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній 
території України звільняється від оподаткування» Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію. 
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного 
виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України  
звільняється від оподаткування» та аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб�сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України за адресою http://www.minagro.gov.ua. Зауваження 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 

 

 - 28 - 

 
 
 

Випуск 
№68 

31 травня 
2012 року 

пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та 
електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. 
e-mail: post@minapk.kiev.ua. 

www.minagro.kiev.ua 
 
24.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до 
Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” та до деяких інших 
законодавчих актів України” 
 
З метою законодавчого визначення організаційно-правових та економічних засад 
формування і діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням 
світової практики Мінагрополітики України розробило проект Закону України "Про 
внесення змін до Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” та  до деяких 
інших законодавчих актів України”. 
Для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій від 
заінтересованих фізичних та юридичних осіб протягом місяця зазначений проект 
розміщено на сайті Мінагрополітики 24 травня 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: koop@minapk.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
29.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту (проект наказу 
Міністерства аграрної політики  та продовольства України "Про внесення змін до 
наказу Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року  № 720") 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проект наказу Міністерства аграрної 
політики  та продовольства України "Про внесення змін до наказу Міністерства 
аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 720" та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України ___ травня 2012 року оголошує 
про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства 
України. 
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 
року № 720" розроблено з метою обмеження доступу неякісної сперми та 
удосконалення системи вітчизняної селекції, що обумовить підвищення генетичного 
потенціалу тварин, економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі 
вівчарства. 
Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України "Про внесення 
змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 20 грудня 2005 року № 720" 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: 
www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторні акти"). 
 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу просимо 
надавати в письмовій та електронній формі протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за такими адресами: 
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 
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01001 E-mail: rom@minapk.gov.ua 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. 
Київ, 01008 E-mail: meconomy@me.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
29.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту  постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів» 
 
Проект  постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» розроблено відповідно до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2012 рік», статті 20 Бюджетного кодексу 
України та 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».  
Зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua, 
розділ “Регуляторні акти”). 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі можна 
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 
Міністерство аграрної політики та продовольства, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
e�mail: kondratuk@minapk.kiev.ua 

www.minagro.kiev.ua 
 
29.05.2012  
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  
Мінагрополітики України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 
законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств».  
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2012 №6056/0/2-12 
Мінагрополітики доопрацювало проект  закону з урахуванням зауважень 
заінтересованих органів.   
Зазначений проект розміщено на сайті Мінагрополітики 
(www.minagro.gov.ua/page/?9733). 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі можна 
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою: 
Міністерство аграрної політики та продовольства, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, e-
mail: sirenko@minapk.kiev.ua   

www.minagro.kiev.ua 
 

30.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення до проекту постанови "Про затвердження 
Положення про здійснення офіційного нагляду (контролю) за виконанням 
законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, 
здоров'я та благополуччя тварин 
 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови "Про затвердження 
Положення про здійснення офіційного нагляду (контролю) за виконанням 
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законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я 
та благополуччя тварин (далі – проект постанови) Міністерство аграрної політики та 
продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті 
Мінагрополітики України та Держветфітослужби України.  
Проект постанови розроблено на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (пункт 106.1.2), 
затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187. 
Метою проекту постанови є видання на основі керівництва та практик щодо здійснення 
офіційного контролю, що розроблені та застосовуються у державах Європейського 
Союзу, акта Кабінету Міністрів України щодо здійснення офіційного нагляду 
(контролю) за виконанням законодавства України про безпечність та якість харчових 
продуктів, кормів, здоров’я і благополуччя тварин з описом процедур контролю та 
правил, яким повинні керуватися офіційні інспектори (контролюючі органи) під час 
здійснення державного нагляду (контролю). 
Прийняття проект постановиу продиктовано необхідністю спрощення діяльності 
суб’єктів господарювання, дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації 
законодавства України із законодавством Європейського Союзу у частині видачі 
документів дозвільного характеру, 
Проект постанови є регуляторним актом, який справлятиме позитивний вплив на 
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 
громадян та держави, а також відповідає принципам державної регуляторної політики. 
Розробником проект постанови є Мінагрополітики України, Держветфітослужба 
України. 
Проект постанови та аналіз його регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб-сайті Мінагрополітики України: www.minagro.gov.ua, 
Держветфітослужби України (www.vet.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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; 
- Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Факс: (044) 254-43-78; 
Державна ветеринарна та фітосанітарна службу України: 01001 м. Київ, вул. 
Б.Грінченко, 1, тел. 279 49 81; тел./факс 279 48 87. 

www.minagro.kiev.ua 
 
31.05.2012  
Повідомлення про оприлюднення проекту  постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку українського села 
на період до 2015 року ” 
 
Проект постанови Кабінету Міністрів України  підготовлено у відповідність до пункту 
2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1120 “Про схвалення 
Концепції розвитку овочівництва та переробної галузі” щодо розроблення 
Мінагрополітики України разом із заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади та Національної академії аграрних наук з урахуванням положень 
Концепції розвитку овочівництва та переробної галузі внесення змін до Державної 
цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. 
Основною метою  є  подальший розвиток овочівництва та переробної галузі шляхом 
внесення змін до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 
2015 року. 
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Зазначений проект постанови знаходиться 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 просимо 
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: 
- Міністерство аграрної політики та продовольства  України, вул. Хрещатик 24, м. 
Київ, 01001,  тел. 044-279-65-36, 278-52-75, факс 044-278-56-78, е-mail: LOV 
@minapk.gov.ua.  
- Державна служба з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва: 01001, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, факс 044-254-43-78 е-mail: mail@dkrp.gov.ua 

www.minagro.kiev.ua 
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 
30.05.2012  
Мінус 45000000000: в нинішньому сезоні аграрії недоотримали рекордний обсяг 
коштів 
 
 Незважаючи на сприятливі умови на старті сезону - рекордний урожай і високі ціни на 
зерно на світовому ринку, - українські аграрії недоотримали рекордний обсяг коштів. 
Втрачені можливості оцінюються експертами в 45 млрд гривень ... 
У поточному сезоні українські аграрії недоотримали більше 45 млрд гривень доходу. 
 Таку цифру озвучив глава Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко з 
посиланням на розрахунки вчених. За його словами, цю суму сформували 
неповернення ПДВ при експорті, експортні мита, ручне регулювання цін на 
продовольство - всього понад 10 факторів. 
 "Останній рік дав рекордну суму в 45600000000 гривень, яку недоотримали аграрії. У 
перерахунку на гектар це становить близько 1,9 тис. гривень, яких держава не дала 
заробити", - сказав він. 
Нагадаємо, що введення експортних мит на зерно, які почали діяти в Україні з 1 липня 
2011 року, фактично блокувало експорт в перші кілька місяців сезону, коли ціни на 
зерно на світовому ринку перебували на максимальному рівні. "А потім на глобальних 
ринках відбулися події, які збили ціни, і до того моменту, як ми почали продавати, ціни 
були вже на 30% нижче. І ми продавали за зниженими цінами, втративши на цьому 
мінімум 18 млрд гривень. А якщо ще додати скасування ПДВ - то це відмінусувати ще 
7 млрд гривень у фермерів. Разом - 35 млрд гривень тільки на зерні ", - сказав Леонід 
Козаченко. 
Він уточнив, що загальна сума неотриманих коштів склала 60600000000 гривень, проте 
15,1 млрд. грн. держава повернула у вигляді спецрежиму оподаткування та нульової 
ставки ПДВ. "Різниця між тим, що уряд дав і що забрало, - 45,6 млрд гривень. Це 
більше 5 млрд доларів за один тільки рік!" - підкреслив він. 
Він зазначив, що якщо перевести всіх фермерів на загальну систему оподаткування, то 
виходячи з їх прибутку за минулий рік, вони повинні були б заплатити до бюджету 
близько 6,5 млрд гривень. "Як на мене - краще заплатити ці 6,5 млрд грн, щоб не 
відбирали в 10 разів більше", - вважає Козаченко. 
Уряд вдається до ручного регулювання ринку, бажаючи забезпечити рівний доступ до 
продуктів харчування всіх категорій населення, в першу чергу малозабезпечених. 
Оціночно, дотування покупки продуктів харчування незаможними шарами обійдеться 
бюджету близько 5 млрд гривень в рік. 

 "ДЕЛО" 
 
30.05.2012  
У 2012 р. урожай зернових в Україну знизиться на 17% - МінАПіП 
 
Урожай зерна в Україні в 2012 р. може скласти 47,2 млн. т, що на 17% менше, ніж у 
минулому році. Про це повідомив 29 травня ц.р. в Києві в ході Всеукраїнського форуму 
Agro Industrу Forum-2012 заступник начальника Департаменту економічного розвитку і 
аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства С. Петренко. 
"За попередніми оцінками, ми говорили, що зберемо в 2012/13 МР 45-46 млн. т 
зернових. Сьогодні ми уточнили цей показник: станом на 28 травня він складає 47,2 
млн. т усіх зернових по Україні", - сказав він. 
С. Петренко висловив сподівання, що випадіння опадів на півдні Україні дозволить 
збільшити урожай зерна до 48 млн. т. 
За прогнозами МінАПіП, пропозиція зернових у наступному МР складе 54-60 млн. т 
при потребі внутрішнього ринку 27,6 млн. т. Таким чином, експортний потенціал в 
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наступному сезоні очікується на рівні 22-25 млн. т зерна. 
"Ми плануємо спільно з Мінекономіки, що перехідні запаси зерна в 2012/13 МР 
складуть не більше 6 млн. т", - додав він. 
Інформаційна компанія "ПроАгро" прогнозує, що в 2012 р. валовий збір зернових і 
зернобобових культур, включаючи кукурудзу, в Україну може скласти 47,4 млн. т у вазі 
після доробки. 
Таким чином, урожай зерна в 2012 р. скоротиться майже на 12% в порівнянні з нашою 
оцінкою показника 2011 р. - 53,6 млн. т. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
30.05.2012  
Україна з початку 2011/12 МР експортувала 19,7 млн. т зерна – МінАПіП 
 
Україна з початку 2011/12 МГ і станом на 28 травня ц.р. експортувала 19,7 млн. т зерна. 
Про це повідомив 29 травня 2012 на всеукраїнському форумі Agro Industrу Forum-2012 
заступник начальника Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку 
Міністерства аграрної політики і продовольства С. Петренко. 
"З початку маркетингового року з України було фактично експортовано 19,7 млн. т 
зерна", - сказав він. 
С. Петренко зазначив, що з початку року Україна поставила на зовнішні ринки 4,8 млн. 
т пшениці, в тому числі 2,8 млн. т продовольчої, ячменю - 2,4 млн. т і кукурудзи - 12,3 
млн. т . 
"З урахуванням продуктів переробки ми експортували понад 20,2 млн. т зерна", - додав 
він. 
На думку С. Петренко, Україні до кінця МР зможе експортувати не більше 3 млн. т 
зерна, таким чином, Україну в поточному МР експортує близько 23 млн. т зерна. 
"Якщо оцінити перехідні запаси зернових культур станом на 1 липня 2012 р., за 
нашими оцінками, вони можуть скласти до 11 млн. т, з них пшениці - близько 7 млн. т, 
кукурудзи - 2,5 млн. т, ячменю - 1,2-2 млн. т ", - сказав він. Зазначені обсяги перехідних 
запасів не допустять зростання цін на ринку сільгосппродуктів, вважає фахівець. 
Нагадаємо, за даними Держстату, в 2011 р. Україна зібрала 56,7 млн. т зерна, що на 
44,3% більше, ніж у 2010 р. 
Офіційні дані щодо врожаю пшениці та кукурудзи 2011 завищені на 7%, оскільки при 
їх використанні динаміка балансових показників, таких як перехідні запаси і темпи 
експортних поставок, не виглядає правдоподібною. Ймовірно, що остаточні дані по 
валовому збору 2011 р. в 56,75 млн. т відображають показники як мінімум в бункерній, 
а ні в заліковій вазі. 
При врожаї в 53,6 млн. т (оцінка "ПроАгро") в 2012 р., в 2011/12 МР Україна могла б 
експортувати 25-26 млн. т зерна. Однак, фактично відвантажено буде набагато менше. 
Згідно із прогнозом ІК "ПроАгро", в 2011/12 МР експорт українського зерна складе 
трохи більше 22 млн. т. У т.ч. на зовнішні ринки буде відвантажено до 5,3 млн. т 
пшениці, 2,5 млн. т ячменю і 14 млн. т кукурудзи. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
29.05.2012  
МінАПіП: Україна завершує посів ярих культур під урожай 2012 
 
Посівна площа с / г культур під урожай 2012 р. складе близько 27,3 млн. га. Зерновий 
клин буде розміщений на площі 15,9 млн. га, що на 150 тис. га більше, ніж в 2011 р. 
Про це 29 травня ц.р., під час засідання Колегії Міністерства аграрної політики і 
продовольства, повідомив директор Департаменту землеробства А . Демидов. 
 "Комплекс весняно-польових робіт проходить організовано, в оптимальні терміни і 
практично підходить до завершення. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні на 
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площі 8,86 млн. га, що становить 99% від прогнозу. Кукурудза на зерно посіяна на 
площі 4550000 . га, просо - 180 тис. га, гречка - 225 тис. га. З технічних культур цукрові 
буряки посіяно на площі 483 тис. га, а соняшник - 4,1 млн. га. Зараз триває сівба пізніх 
зернових культур ", - повідомив він. 
 А. Демидов також зазначив, що після перезимівлі та відновлення весняної вегетації 
озимі зернові культури збереглися на площу 7,7 млн. га. 
 "Загинуло близько 0,8 млн. га. Зараз всі озимі зернові культури підживлені на 100%. 
Якщо ж говорити про забезпечення підприємств АПК мінеральними добривами, то 
придбано 1,09 млн. т поживних речовин, в наявності є 29 тис. т засобів захисту рослин 
", - зазначив директор Департаменту землеробства. 
 Також А. Демидов відзначив, що загальна потреба сільгосппідприємств в коштах на 
проведення весняно-польових робіт складає понад 37 млрд. грн. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
29.05.2012  
Уряд України в 2012 р. передбачив близько 1 млрд. грн. дотацій селянам за 
збереження молодняка ВРХ 
 
В 2012 р. держава передбачила близько 1 млрд. грн. дотацій селянам за збереження 
молодняку великої рогатої худоби. 
 Зокрема, селяни зможуть отримати за молодняк ВРХ, яка досягла 3 місяців - 250 грн., 6 
місяців - 500 грн., 9-11 місяців - 750 грн. 
 Для того щоб отримати дану дотацію, селянину необхідно звернутися до сільської, 
селищної або міської ради для реєстрації народження теляти в його домогосподарстві. 
 Крім того, селянину необхідно провести його ідентифікацію та реєстрацію в 
установленому законодавством порядку (отримати паспорт великої рогатої худоби і 
ветеринарну картку до нього, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку великої 
рогатої худоби необхідно взяти виписку з Єдиного державного реєстру тварин). Також 
відкрити рахунок в банку, на який будуть перераховані дотації (взяти довідку про його 
відкриття). 
 Копії вище перелічених документів, а також копії паспорта громадянина України та 
документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), необхідно надати до 
сільської, селищної або міської ради. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
25.05.2012  
Уряд України буде компенсувати витрати на будівництво тепличних комплексів 
 
23 травня 2012 Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до 
Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості 
будівництва нових тепличних комплексів", передає прес-служба КМУ. 
Згідно з цим урядовим документом, розподіл бюджетних асигнувань для часткової 
компенсації витрат, понесених суб'єктами господарювання на будівництво нових 
тепличних комплексів, повинно здійснюватися пропорційно сумі таких витрат. 
У постанові також йдеться про те, за рахунок бюджетних коштів повинна бути 
погашена бюджетна кредиторська заборгованість перед суб'єктами господарської 
діяльності, як зареєстрована в органах Казначейства. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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25.05.2012  
КМУ має намір звільнити від ввізного мита комплектуючі та матеріали для с / г 
машинобудування 
 
Кабінет Міністрів України має намір затвердити порядок тимчасового - до 1 січня 2017 
звільнення від обкладення ввізним митом операцій з ввезення на митну територію 
України матеріалів, вузлів, агрегатів та / або комплектуючих виробів, які не 
виробляються в Україні , та перелік підприємств сільгоспмашинобудування, якими 
вони використовуються для виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання. 
Дане повідомлення опубліковане на офіційному сайті МінАПіП. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
25.05.2012  
ВРУ прийняла закон про розвиток виробництва та споживання біологічного 
палива 
 
Верховна Рада Україна прийняла закон "Про розвиток виробництва та споживання 
біологічного палива".  
На думку розробників, Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та 
організаційні основи виробництва та споживання біологічного палива на основі 
використання біологічного енергетичної сировини та біохімічних методів його 
переробки і направлений на створення необхідних умов для організації та правового 
врегулювання обігу такого палива в Україні. 
 Відповідно до закону держава забезпечує розвиток виробництва і споживання 
біопалива шляхом реалізації організаційно-економічних заходів щодо стимулювання 
виробництва та споживання біопалива, встановлених цим законом та іншими 
законодавчими актами. 
 Відповідно до закону, держава сприяє виробництву дизельного біопалива з вмістом 
етилового або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій та 
тваринних жирів, в таких пропорціях до загального обсягу виробництва дизпалива в 
Україні: 
 • в 2012 р. - не менше 2%; 
 • в 2013 р. - не менше 5,75%; 
 • в 2014 р. - не менше 10%; 
 • в 2015 р. - не менше 20%. 
 Сумішевих бензинів і моторних палив з вмістом біоетанолу в таких пропорціях до 
загального обсягу виробництва бензинів в Україні: 
 • в 2012 р. - не менше 2%; 
 • в 2013 р. - не менше 5,75%; 
 • в 2014 р. - не менше 10%; 
 • в 2015 р. - не менше 20%. 
 Документ містить також норму, згідно якої розпорядники державних коштів при 
здійсненні закупівель палива для технічних засобів за рахунок державних коштів 
виходять з того, що частка біопалива в такому паливі обов'язково повинна становити: 
 • в 2012 р. - не менше 1%; 
 • в 2013 р. - не менше 2%; 
 • в 2014 р. - не менше 3%; 
 • в 2015 р. - не менше 4%. 
 Відповідно до закону недотримання зазначених норм розпорядниками державних 
коштів допускається виключно у випадках відсутності пропозиції такого палива на 
ринку, якщо експлуатація технічних засобів неможлива з використанням біопалива або 
в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами. 
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На жаль, Закон не містить конкретних фінансових норм, що стимулюють виробництво 
біологічних видів палива в нашій країні, тому його ефективність на ділі викликає 
сумніви. В таких умовах ймовірно, що витрати, пов'язані з необхідністю дотримання 
норм закону щодо змісту біокомпонентів в паливі, його виробники перекладуть на 
плечі споживачів у вигляді більш високих роздрібних цін. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
24.05.2012 
КМ України затвердив порядок інвентаризації земель 
 
23 травня 2012 Кабінет Міністрів України прийняв проект постанови "Про 
затвердження порядку проведення інвентаризації земель", передає прес-служба 
Держземагенства. 
 Згідно з повідомленням, цей документ врегулює порядок проведення інвентаризації 
земель та сприятиме внесенню в Державний земельний кадастр об'єктивних, 
достовірних і повних відомостей про розподіл земель між власниками і користувачами, 
даних про кількісну та якісну характеристику земель. 
 Як повідомляють у відомстві, документ спрямований на усунення прогалин у 
регулюванні питань проведення інвентаризації земель і визначає механізм розробки 
технічної документації із землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земель. 
Оскільки до цих пір відсутній який-небудь нормативно-правовий акт, який регулював 
би проведення робіт з інвентаризації земель, прийняття постанови дозволить 
впровадити механізм проведення такої інвентаризації. 
 Крім того, дане урядове рішення сприятиме створенню інформаційної бази для 
ведення Державного земельного кадастру, посиленню контролю за використанням 
земель та повнотою надходження плати за землю. 
 Проект постанови розроблено Держземагенством на забезпечення реалізації Закону 
України "Про Державний земельний кадастр" та положень Національного плану дій на 
2012 р. з впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Багате 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
16.05.2012  
Аграріїв оштрафують за зайвий соняшник після посівної  
 
Держсільгоспінспекція проводить моніторинг дотримання аграріями коректних 
сівозмін, в тому числі в частині площ, відведених під соняшник. У разі виявлення 
порушень по завершенні посівної кампанії аграрій повинен буде сплатити штраф. 
  Державна інспекція сільського господарства в Київській області здійснює моніторинг 
обов'язковості чергування культур у сівозмінах та дотримання нормативів їх 
оптимального співвідношення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства. 
В держструктурі посилаються на постанову Кабінету Міністрів від 11.02.2010 № 164, і 
відзначають, що особливу увагу планується приділити посівам такої культури, як 
соняшник. В даний час, відзначають в Держінспекції, сільгоспвиробники області в 
основному дотримуються співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах, 
в тому числі що стосується соняшнику. Але деякі господарства порушують структуру 
посівних площ соняшнику. 
  По завершенні посівної кампанії до таких виробникам будуть застосовані заходи 
адміністративного впливу. На сьогодні сільгоспвиробникам області надано роз'яснення 
щодо необхідності виготовлення проектів землеустрою сівозмін до кінця 2012 року, і 
необхідності дотримання оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Крім 
того, протягом II кварталу 2012 року спільно з науковими ННЦ "Інститут 
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землеробства" НААН Україні заплановано проведення регіональних нарад і семінарів з 
цього питання. Як повідомлялося, сільськогосподарські підприємства станом на 14 
травня посіяли 3808000 га соняшнику 

UBR 
 
10.05.2012  
Держземагентство України планує оформляти документи на землю через інтернет 
 
Державне агентство земельних ресурсів України почне оформляти документи на землю 
через інтернет після запуску автоматизованої системи Державного земельного 
кадастру, який планується з 2013 р. Про це повідомив на брифінгу голова Державного 
агентства земельних ресурсів України С. Тимченко. 
 "Подальше наш розвиток я бачу в переході всіх послуг в область інтернету. Вже зараз 
наші фахівці розробляють правові та технічні механізми переходу на надання інтернет-
послуг. Це стосується отримання витягів, довідок, погодження технічної документації", 
- сказав він. 
 С. Тимченко зазначив, що перехід на інтернет-послуги дозволить розвантажити черги, 
підвищити комфорт для громадян, повністю автоматизувати і оптимізувати всі 
процеси. "Я думаю, що перехід на інтернет-роботу з нами не за горами", - додав глава 
Держземагентства, не виключивши початку роботи відомства в інтернеті до кінця 2012 
р. 
 Він уточнив, що громадяни зможуть вибирати, чи користуватися їм інтернет-
послугами чи відвідувати органи земельних ресурсів, додавши, що вартість послуг 
через інтернет буде значно нижче. 

«УНІАН» 
 

10.05.2012  
У 2012 р. АПК України отримає 6,4 млрд. грн. держпідтримки 
 
У державному бюджеті України передбачено, що в 2012 р. аграрний сектор отримає 6,4 
млрд. грн. державної підтримки. Прогноз надходжень до бюджету від с / г 
товаровиробників становить 44,9 млрд. грн., Що на 10,7% більше 2011 р., передає прес-
служба МінАПіП. 
Як зазначають у відомстві, всього у державному бюджеті на 2012 р. передбачені 
видатки в обсязі 18,1 млрд. грн., В тому числі лише 6,4 млрд. грн. за рахунок коштів 
загального фонду і 11,7 млрд. грн. за рахунок спеціального фонду. 
 Основні статті витрат, це соціальна сфера села, розвиток АГРООСВІТА і агронаука. 
Так, кошти із загального фонду держбюджету будуть спрямовуватися на підтримку: 
соціальної сфери - 16 млн. грн., Аграрного освіти - 1 976,5 млн. грн., Аграрної науки - 
140,1 млн. грн. 
 За основними програмами підтримки розвитку галузей агрокомплексу передбачається 
направити за рахунок коштів загального фонду 1 397,4 млн. грн. (На 224 млн. грн. 
Менше проти 2011 р.). 
 Підтримка агропромислового комплексу в основному здійснюється за рахунок коштів 
спеціального фонду державного бюджету. Однак, що хоча обсяг спеціального фонду 
затверджено держбюджетом, підтримка надається виключно в межах фактичних 
надходжень, йдеться в повідомленні МінАПіП. 
 За рахунок коштів спецфонду здійснюється підтримка за такими основними 
бюджетними програмами: закладка молодих садів, виноградників та ягідників - 1075 
млн. грн.; Державна підтримка галузі тваринництва - 732 млн. грн.; Формування 
державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально- 
технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників - 7,2 млрд. 
грн., з яких 5 млрд. грн. підлягає поверненню. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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10.05.2012  
МінАПіП України ініціює скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк 
 
Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує відмінити 
мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк. Про це йдеться в проекті закону "Про 
внесення змін до Закону України" Про державне регулювання виробництва і реалізації 
цукру "оприлюднений на офіційному сайті відомства. 
 У проекті наголошується, що бурякоцукровий комплекс - це сукупність 
господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують фабричну цукровий 
буряк і займаються її переробкою на цукор білий, цукор-сирець буряковий і біологічні 
види палива, а також здійснюють його реалізацію. 
 МінАПіП уточнює поняття квоти "А", включивши в неї, крім виробленого в Україну 
бурякового цукру, цукор з тростини, а також імпортний цукор. 
 Згідно з документом, квота "А" розподіляється між цукровими заводами центральним 
органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної 
аграрної політики на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах 
квоти "А" здійснюється не пізніше 1 жовтня поточного року (в даний час - до 1 січня). 
Поставка цукру на внутрішній ринок здійснюється суб'єктами бурякоцукрового 
комплексу в межах виділеної цукровому заводу квоти "А". 
 Автори законопроекту пропонують закуповувати буряковий цукор для державних 
потреб у його виробників, які отримали квоту "А". 
 Також наголошується, що цукор, вироблений понад квоти "А" з фабричного цукрового 
буряка, цукру-сирцю, цукрових сиропів, цукрових суміші, вважається понадквотовою і 
повинен бути: реалізований за межами митної території України не пізніше кінця 
маркетингового періоду; зарахований за погодженням з уповноваженими Кабінетом 
Міністрів України, центральними органами виконавчої влади в обсяг квоти "А" на 
наступний маркетинговий рік; використаний для виробництва та реалізації харчової 
продукції на експорт; використаний для виробництва біологічних видів палива. 
 За реалізацію цукру на внутрішньому ринку поза квотою законопроектом 
встановлюється штраф у розмірі подвійної його вартості. 
 Міністерство також забороняє давальницьку схему, припускаючи, що розрахунки між 
учасниками бурякоцукрового комплексу будуть здійснюватися виключно в грошовій 
формі. 
 Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, в даний час в Україну 
майже 60% виробленої цукрових буряків переробляється за давальницькою схемою, що 
деформує ринок і сприяє корупції. 
 Автори законопроекту розраховують, що реалізація цього закону сприятиме 
забезпеченню продовольчої безпеки держави і потреб внутрішнього ринку в 
буряковому цукрі вітчизняного виробництва, а також підвищенню ефективності роботи 
бурякоцукрового комплексу, збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів. 
 Нагадаємо, в 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.). 
 Як повідомлялося раніше, 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 Україну оцінюється експертами на рівні 1,8-2 млн. т. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
10.05.2012  
Українські аграрії платять до Держбюджету вдвічі більше, ніж отримують 
державної підтримки – МінАПіП 
 
На сьогоднішній день аграрна галузь України є однією з ключових і 
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бюджетоутворюючих в економіці країни, завдання якої - стати максимально 
самодостатньою. В минулому році галузь на 16% збільшила надходження податкових 
коштів до Зведеного бюджету. 
 Згідно з повідомленням, за даними Державної податкової адміністрації надходження 
коштів до зведеного бюджету від сільгосппідприємств склали: у 2010 р. - 34,3 млрд. 
грн. (На 36,8% більше 2009 р.); в 2011 р. - 40,1 млрд. грн. (На 17% більше 2010 р.), що 
втричі більше обсягів державної фінансової підтримки галузі в минулому році. 
 Очікується, що в 2012 р. ця цифра складе 44,9 млрд. грн. (На 10,7% більше 2011 р.). 
 "За рахунок створення урядом сприятливої податкової політики сільськогосподарські 
підприємства сплачують обов'язкових платежів до зведеного бюджету вдвічі більше, 
ніж становить непряма державна підтримка", - йдеться в повідомленні прес-служби. 
 При підготовці чинної редакції Податкового кодексу збережена непряма державна 
підтримка с / г товаровиробників. Вона полягає у створенні сприятливої податкової 
політики. Зокрема це - спеціальні режими оподаткування податком на додану вартість 
(до 31 грудня 2017 р.); фіксований сільськогосподарський податок (безстроково). 
 В МінАПіП також зазначили, що загальний розмір непрямої державної підтримки 
склав: у 2010 р. - 16,4 млрд. грн., (На 4,5 млрд. грн. Більше порівняно 2009 р.), в 2011 р. 
(прогноз) - 18,1 млрд. грн., (на 1,7 млрд. грн. більше порівняно 2010 р.), в 2012 
(прогноз) - 19,5 млрд. грн., (на 1,4 млрд. грн. більше в порівнянні 2011 р.). 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
08.05.2012  
У 2012 р. уряд України збереже існуючі і введе нові напрямки підтримки 
тваринництва - М. Присяжнюк 
 
У 2012 р. до вже існуючих державних програм у тваринництві додасться ще одна - 
введення виплат по нарощуванню поголів'я в господарствах населення. Про це 7 травня 
ц.р. під час робочої поїздки до Криму повідомив міністр аграрної політики і 
продовольства України М. Присяжнюк. 
 "Ми залишаємо ті підтримки і програми, які були в минулому році, тобто компенсацію 
вартості будівництва молочно-товарних ферм - до 50%. Крім того, це компенсація 
ставки облікових відсотків Національного банку за кредитами, компенсація при 
закупівлі молодняка у населення - по 7 грн. на кілограм живої ваги і компенсація за 
додану молочну голову в розмірі 10 тис. грн. на одну голову ", - повідомив міністр. 
 За словами М. Присяжнюка, в 2012 р. на здійснення фінансової підтримки через 
здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів виділено 206,4 млн. грн., На 
часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 
комплексів і підприємств з виробництва комбікормів - 152,5 млн. грн., на розвиток 
тваринництва - 51 млн. грн. 
 Також серед нинішніх програм уряд передбачив 1 млрд. грн. на підтримку 
тваринництва у одноосібників. 
 "Ми будемо виплачувати 1 тис. грн. 3-4 траншами, щоб стимулювати одноосібників 
зберегти молодняк, щоб збільшити поголів'я і зробити рентабельним цей напрямок. 
Крім того, звичайно, це перший крок для створення сімейних ферм", - зазначив М. 
Присяжнюк. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
07.05.2012  
МінАПіП Україна посилить контроль за вирощуванням технічних культур 
 
Прем'єр-міністр України М. Азаров доручив міністру аграрної політики і 
продовольства М. Присяжнюку посилити контроль за використанням земель для 
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вирощування технічних культур, щоб не допускати виснаження грунтів. Про це Глава 
Уряду заявив під час селекторної наради в Мінекології 5 травня 2012, передає прес-
служба КМУ. 
 "Хочу звернути Вашу увагу на те, що в країні має місце варварська експлуатація ріллі 
під технічні культури і це виснажує землі", - сказав М. Азаров. При цьому він навів 
приклад, що в одному з районів Миколаївської області 80% землі засіяно соняшником, 
при нормі для регіону 29%. 
 М. Азаров доручив М. Присяжнюку за тиждень зібрати глав обласних і районних 
держадміністрацій, які понад норму висівають технічні культури, і провести з ними 
відповідну роз'яснювальну роботу. 
 "За тиждень міністр аграрної політики і продовольства запросить до себе на нараду тих 
глав обласних держадміністрацій, які не займаються серйозно цим питанням, і 
запитаємо у них, як вони виконують рекомендації МінАПіП для підтримки родючості 
грунтів. Це нікуди не годиться. Така експлуатація землі і такі доходи нам зовсім не 
потрібні ", - сказав М. Азаров. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
04.05.2012  
КМ України розподілив 822 млн. грн. для фінансової підтримки АПК в 2012 р. 
 
Кабінет міністрів України (КМУ) розподілив 822,4 млн. грн. для фінансової підтримки 
АПК в 2012 р. Про це йдеться в розпорядженні КМУ № 247-р від 11 квітня 2012 
 Згідно з документом, 206,4 млн. грн. будуть виділені на здешевлення кредитів та 
компенсації за лізинговими платежами, а 48 млн. грн. - на створення оптових ринків 
сільгосппродукції. 
 Крім того, 20 млн. грн. будуть виділені на створення резервного запасу сортового і 
гібридного насіння, 2 млн. г - на створення сільськогосподарської дорадчої служби, 
51,1 млн. грн. - На розвиток тваринництва. 
 152,5 млн. грн. підуть на компенсацію вартості будівництва ферм, а також комплексів і 
підприємств з виробництва комбікормів, 31,6 млн. грн. - На компенсації вартості 
будівництва нових тепличних комплексів, 10,9 млн. грн. - На програми по селекції в 
тваринництві та птахівництві та 300 млн. грн. - На субсидії за гектар посівів. 
 Як повідомлялося раніше, в квітні ц.р. ВРУ виділила 300 млн. грн. на компенсації 
аграріям за пересівання озимих зернових культур. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
 
04.05.2012  
Україна зняла обмеження на поставки м'ясомолочної продукції з Білорусі 
 
Україна зняла тимчасові обмеження на постачання білоруської м'ясомолочної 
продукції. Про це домовилися 3 травня 2012 на зустрічі в Мінську перший віце-прем'єр 
Білорусі В. Семашко з міністром економічного розвитку і торгівлі України П. 
Порошенко. 
 Підписано протокол переговорів щодо врегулювання питань поставок білоруської 
м'ясомолочної продукції в Україну. 
 Також РБ зняла всі обмеження по пиву. Більш детальну інформацію П. Порошенко 
озвучить на брифінгу в Києві. 
 Як повідомлялося раніше, Україну з 1 березня ц.р. тимчасово призупинила ввезення з 
Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання розповсюдження 
африканської чуми свиней. 
 Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення 
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максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних 
продуктах) був тимчасово припинений ввезення білоруського молока та молочних 
продуктів. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
 
04.05.2012  
Виплати дотацій за зміст молодняку ВРХ господарствам населення почнуться з 1 
червня 2012 р. - МінАПіП Україні 
 
Виплати коштів за утримання великої рогатої худоби господарствам населення 
почнуться з 1 червня 2012 р. Про це 3 травня 2012 під час брифінгу в Кабінеті Міністрів 
повідомив міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк. 
 Він нагадав, що 23 квітня ц.р. КМУ прийняв рішення про введення виплати 
спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання ними молодняку великої 
рогатої худоби, який народився в їхніх господарствах, за його збереження. 
 Міністр проінформував, що в травні ц.р. буде проведена ідентифікація худоби в 
господарствах населення і завершена підготовка до проведення виплат. 
 "За дорученням КМУ прийнято рішення протягом травня провести повністю 
ідентифікацію великої рогатої худоби ветеринарною службою безкоштовно, а з 1 
червня приступити до виплат дотацій", - сказав міністр. 
М. Присяжнюк нагадав, що спеціальна бюджетна дотація буде виплачуватися за зміст 
молодняку ВРХ, який на момент подачі фізичною особою відповідних документів в 
перший раз досяг певного віку: за молодняк ВРХ віком 3-5 місяців - 250 грн. / Голову, 
за молодняк 6 - 8 місяців - 500 грн. / голову, за молодняк 9-11 місяців (включно) - 750 
грн. / голову. 
 Міністр також уточнив, що формування реєстрів фізичних осіб для нарахування 
дотації буде здійснюватися сільськими, селищними, міськими або районними у містах 
радами згідно з документами, наданих громадянами. 
 Перелік документів максимально спрощений і включає: копію паспорта корови і 
молодняка ВРХ; копію паспорта фізичної особи; документа, що засвідчує реєстрацію в 
Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та копію довідки про відкриття 
рахунку в банку. 
 Дотацію фізичні особи будуть отримувати через органи Казначейства на відкриті в 
банку рахунку або картки, що забезпечить прозорий механізм її виплати. 
 За словами міністра, якщо ця програма зарекомендує себе позитивно, то уряд буде 
передбачати ці дотації щорічно. 

Інформаційна компанія "ПроАгро" 
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4. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

НА РИНКУ ХМЕЛЕПРОДУКЦІЇ 
 
Р.І. Рудик, к.с.-г.н. 
Т.Ю. Приймачук, к.е.н. 
Т.М. Ратошнюк, к.е.н. 
Т.Ю. Сітнікова 
Т.А. Штанько 
Інститут сільського господарства Полісся НААН 
 

Весь період розвитку хмелярства в Україні характеризується чергуванням циклів 
піднесення і спаду, викликаних різними соціально-економічними умовами. Посилення в 
останні роки світових глобалізаційних процесів торкнулося і хмелярської галузі, що 
проявилось в масовому проникненні на український ринок хмелепродуктів за 
демпінговими цінами, послаблюючи при цьому конкурентні переваги вітчизняної 
продукції та створюючи передумови для безробіття. 

Сьогодні хміль все частіше знаходить своє застосування в медицині, парфумерії, 
харчовій та інших промислових галузях, проте основна його цінність полягає в тому, 
що він є незамінною сировиною для виготовлення пива. 

Хмелярством у світі займається понад 30 країн, проте на десятку країн-лідерів 
припадає 93,5% світового виробництва хмелю. Найбільшими виробниками є США, 
Німеччина, Китай, Чехія та Польща. Питома вага цих країн у структурі виробництва α-
кислот у 2010 році склала – 89,0%. Тому і виробництво, і експорт хмелепродукції у 
значній мірі концентровані. Ці країни є не лише найбільшими виробниками, але і 
найбільшими імпортерами хмелю на територію України, але про це трохи пізніше. 

Спочатку інформація для тих, хто не володіє ситуацією на ринку хмелю. Після 
тривалого дефіциту хмелепродуктів на світовому ринку (1996-2006 рр.), для 
задоволення зростаючого попиту, хмелярами було здійснено розширення світових 
площ насаджень хмелю до сучасних запитів пивної індустрії. Однак, виправлення 
ситуації з дефіцитом швидко обернулося значним перевиробництвом. Останній баланс 
α-кислот показав рекордні лишки перехідних запасів: на 2009 р. – +2608 т, 2010 р. – 
+3382 та 2011 р. – +1753 т, що складає близько 45% світової річної потреби в α-
кислотах.  

Ця ситуація змусила хмелярів світу вдатися до швидкого збалансування ринку, 
тому, вже у 2010 році було зменшено обсяги виробництва хмелю. Так, частка США у 
виробництві α-кислот знизилась на 6,7% (з 45,3 до 38,6%) через скорочення площ на 
3372 га під високосмольними сортами. Питома вага обсягів виробництва хмелю в 
Німеччині зросла на 6,3% (з 29,8 до 36,1%), хоча площі зменшилися на 86 га. Як і раніше 
на долю цих двох країн припадає 75% світових обсягів вирощеної продукції та 
найбільша частка укладених попередніх контрактів, завдяки чому саме ці дві країни 
визначають кон’юнктуру ринку світового хмелярства. У Польщі зменшення 
хмелеплантацій (-300 га) спричинило зменшення долі ринку на 1,4%, питома вага α-
кислот хмелю китайського виробництва, незважаючи на значне зменшення площ (-
521 га), зросла з 9,2 до 10,2%. Питома вага ринку Чехії у структурі світового виробництва 
не змінилася. 

Україна також не стала винятком щодо прояву негативних наслідків недавнього 
перевиробництва хмелю у світі. Вагомі зміни у хмелярстві країни у 2010-2011 рр. 
відбулися внаслідок зниження попиту на продукцію, що певною мірою було викликано 
також світовою кризою. Тенденція постійного, за останні 7 років, поступового 
приросту валового збору шишок змінилась затуханням темпів розвитку галузі. Це 



   
  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 

 

 - 43 - 

 
 
 

Випуск 
№68 

31 травня 
2012 року 

перемістило Україну з 7-го на 8-ме місце у загальному переліку країн з найбільшими 
площами насаджень хмелю та на 13 місце за валовим збором продукції. За урожайністю 
хмелю Україна займає нині 19 місце у світі. 

Наразі вітчизняний хміль, в основному, купують лише маленькі пивоварні 
заводи, яким належить 6% пивного ринку. Великі пивні компанії, або так звані пивні 
сім’ї – «Сан ІнБев» (34% ринку пива), «Карлсберг» (28%), належать іноземним 
власникам і працюють на сировині лише імпортного виробництва. ПАТ «Оболонь» 
(32% ринку) використовує у виробництві пива лише 25% вітчизняної хмелесировини, 
надаючи перевагу новим сортам хмелю ароматичної та гіркої груп. Відсутність 
налагодженого збуту є чи не найбільшою проблемою хмелярів протягом останніх років, 
особливо при збільшенні світових обсягів вирощування.  

Проте, незважаючи на потреби пивоварної галузі в хмелесировині, попит на 
вітчизняний хміль почав знижуватись. Перехідні запаси хмелю в Україні у 2009 році 
становили – 300 т, 2010 р. – 1500, у 2011 р. – 200 тонн. Таке становище було спричинено 
відсутністю налагоджених каналів збуту, необхідного асортименту сортів та продуктів їх 
переробки, перевиробництвом α-кислот у світі, зменшенням норм їх внесення у пивну 
продукцію та ін., тому навіть та частина врожаю, що мала відповідну якість, не 
знаходила збуту. 

Значне зниження попиту було зумовлено змінами рецептури пива, насамперед 
зменшенням у ньому загальної гіркоти та забезпечення її лише за рахунок гірких сортів. 
Також обмежує збут хмелепродукції перехід пивоварів на використання виключно гірких 
сортів, їх екстрактів та ізосполук. Набула значного поширення практика використання 
тетра- і гідро-α-кислот, які мають значно більшу гіркоту, порівняно з природною. 
Відмова пивоварів від застосування у рецептурі пива ароматичного хмелю значно 
погіршує якість пивного напою.  

Використання в рецептурі пива виключно хмелю гірких сортів продиктовано їх 
низькою вартістю та особливостями переробки (в основному у екстракти), що дозволяє 
зменшити сплату мита, об’єми перевезення, зберігання та втрату α-кислот. Саме через 
цей факт вітчизняні хмелярі змушені реалізовувати свою продукцію за кордон, 
незважаючи на те, що власною сировиною внутрішні потреби в α-кислотах 
забезпечуються лише на 30%. 

Природно-кліматичні умови України найбільш сприятливі для вирощування 
саме ароматичного хмелю, який є обов’язковим компонентом для виготовлення 
високоякісного пива. Тому у світовій торгівлі хмелем Україна спеціалізується 
переважно на вирощуванні сортів ароматичної групи (75% валового збору), однак, для 
задоволення внутрішніх потреб пивоварної галузі, а це основний споживач 
хмелепродукції, великі пивоварні компанії використовують переважно хміль гірких 
сортів.  

Варто зауважити, що у створенні повноти смаку пива відіграє певне 
співвідношення гірких речовин, ефірної олії та поліфенолів хмелю, які в комплексі й 
формують букет смакових і ароматичних властивостей напою. Найбільш сприятливе 
співвідношення речовин для пивоваріння має хміль ароматичних сортів. Він, як 
правило, містить менше альфа-кислот в порівнянні з гіркими сортами, але має кращу 
якість ефірної олії та більш сприятливе співвідношення окремих компонентів гірких 
речовин і поліфенольних сполук, що позитивно впливає на якість пива та його аромат.  

Якщо проаналізувати експортно-імпортні операції на ринку хмелепродукції, 
матимемо наступну картину. Обсяги експорту-імпорту продукції у значній мірі залежать 
від ситуації, що складається у пивній індустрії та на ринку хмелю. Так, у період 2003-2007 
років відбувався інтенсивний ріст виробництва пива у світі (щорічно на 5,2%). Поряд з цим, 
особливо несприятливими виявилися погодні умови 2006 року, які спричинили зменшення 
валового збору хмелю у світі, і дефіцит α-кислот на світовому ринку сягнув 1585 т (18,5% від 
потреби), обсяги експорту хмелю зросли у 5,6 рази і сягнули 153 тонн. Зокрема, Чехія, яка 
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понад століття славиться своїм ароматичним хмелем та високоякісним пивом, у той рік 
закупила 143 т українського хмелю. 

Останні п’ять років основними споживачами українського хмелю були Росія, 
Білорусь, Молдова. Питома вага цих країн у структурі експорту була значною і 
становила: у  2007 році – 46,9%,  у 2008 році – 82,5, у 2009 році – 81,0 та у 2011 році – 
61,0% (рис. 1).  
 

 

 
Рис. 1. Обсяги експорту українського хмелю за межі країни 

 
Україна імпортує хмелепродукти з країн Європи, тоді як експорт українського 

хмелю здійснюється переважно в країни СНД. Через відсутність довгострокових 
контрактів вітчизняні виробники не мають стабільних іноземних ринків збуту. У 2006 
році основним імпортером була Чехія, частка поставленої туди продукції становила 
93,5% (143 т) від загального експорту хмелесировини, у 2010 році вона зменшилась до 
34,1% (63 т), а у 2011 році взагалі не було проведено поставок. У 2011 році український 
хміль поставлявся також на ринки Російської Федерації, вона закупила 45 т хмелю 
(35,2%), Узбекистану – 32 т (25%), Молдови – 17 т (13,3%) та Білорусі – 16 т (12,5%). 

Дані зовнішньої торгівлі свідчать про те, що основні обсяги поставок хмелю, 
впродовж останніх п’яти років, надходять в Україну з Німеччини: у 2004 р. було 
закуплено 193 т хмелю (32,6% від загального обсягу), у 2011 р. – 362 т (81,9%). 
Втратили свої позиції США (поставки хмелепродукції зменшилися з 307 т (51,8%) у 
2004 році до 24 т (5,4%)у 2011 році) і Чехія, відповідно з 88 т (14,8%) до 4 т (0,9%). З 
2009 р. значна частка імпортованої продукції надходить в Україну зі Словенії (рис. 2).  

 
Рис. 2. Основні країни-імпортери хмелю в Україну 
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Найбільшу кількість хмелесировини (750 т) було завезено з-за кордону у 
2008 році, що стало наслідком попереднього тривалого дефіциту. За період 2008-2011 
років обсяг імпорту зменшився в 1,7 рази (442 т), однак у 2011 році імпорт в Україні 
переважав експорт в 3,5 рази (442 т проти 128 т). 

Враховуючи той факт, що найбільшими виробниками хмелю в світі є Німеччина, 
Чехія, Китай та США, вони й відіграють основну роль у формуванні ціни на 
хмелепродукцію. Ціна на хміль формується за різними показниками, серед яких можна 
виділити тип сировини (ароматична чи гірка), вміст α-кислот, сорт та ряд інших 
чинників. Так, в роки відчутного дефіциту хмелю його ринкова ціна дещо 
підвищувалася, і навпаки, в роки, коли спостерігався надлишок товарних запасів, ціна 
на нього знижувалася. Парадокс полягає в тому, що пивоварні компанії купують 
імпортну хмелесировину за контрактними цінами, значно вищими, ніж вітчизняні 
товаровиробники мають можливість реалізувати свою продукцію (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка цін на ринку хмелю в Україні 
 

Впродовж останніх восьми років ціна імпортованого хмелю переважала ціну 
експортованого, виключенням був лише 2007 рік. При цьому, протягом 2004-2006 рр. 
ціна на імпорт мала переваги в межах 10-20%, а починаючи з 2008 року ця різниця 
значно збільшилася. Так, у 2011 році середня ціна хмелесировини, що закуповувалася, 
становила 11,3 тис. дол. США за тонну, тоді як реалізаційна ціна експорту складала 2,7 
тис. дол. США за тонну (у 4 рази дешевше). Така ситуація призвела до того, що сальдо 
експортно-імпортних торгових операцій на ринку хмелю протягом 2004-2011 рр. мало 
стійке від’ємне значення. Такий стан зовнішньої торгівлі створює негативну тенденцію 
перспективі розвитку галузі хмелярства. 

Відмова пивоварів від вітчизняного хмелю в останні роки виглядає як спроба 
дестабілізувати ситуацію в хмелярських регіонах України, адже за вмістом цінних для 
пивоваріння речовин наш хміль не поступається зарубіжним сортам. Дослідженнями 
лабораторії відділу біохімії хмелю та пива ІСГП НААН, атестованої на визначення якості 
хмелепродуктів міжнародними методами, встановлено, що хміль вітчизняного 
виробництва врожаю 2009-2011 рр. відповідав чинним національним стандартам. 
Свідченням факту виробництва продукції належної якості є те, що частину спресованого 
хмелю врожаю останніх років експортовано в Чехію і Білорусь, гранули – в Росію, 
Молдову, Чехію, Туркменістан, Узбекистан, Білорусь, Азербайджан та ін. Проте, у 
деяких ЗМІ розповсюджується необ’єктивна інформація щодо низької якості 
українського хмелю та його неконкурентоспроможності без посилання на відповідні 
джерела, що носить дезінформуючий характер та наносить шкоду репутації вітчизняних 
хмелевиробників. 

Український хміль переробляється на сучасному грануляторі фірми 
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«Хопштайнер Україна» із застосуванням німецьких пакувальних матеріалів. На 
підприємстві впроваджена та ефективно діє система управління якістю, що відповідає 
вимогам ДСТУ ІSО 9001:2009. Гранули відповідають ДСТУ 7028:2009 «Рослинництво. 
Гранули хмелю. Технічні умови», який набув чинності з 1 липня 2011 р. та діючому 
регламенту на гранули в ЄС.  

Варто зауважити, що діючий український стандарт за своїми критеріями на 
порядок вимогливіший ніж Регламент ЄС. Так, масова частка хмельових домішок у 
Регламенті допускається до 9,0%, у той час як в українському стандарті на хміль межі 
даного показника лише 5,0%, також у Регламенті відсутні вимоги до зовнішнього 
вигляду хмелю і лупулінових зерен, аромату. Тому український хміль, якщо він 
повністю відповідає вітчизняному стандарту, цілком задовольняє європейський рівень 
якості. 

У світлі інтеграційних процесів та вступу України до СОТ за відсутності адаптації 
українських стандартів на хмелесировину і, відповідно, сортового складу вирощуваного 
хмелю до європейських вимог, ставлять вітчизняних виробників в нерівні умови. Адже 
стандарти, технічні норми (регламенти) та процедури підтвердження відповідності, які не 
відповідають міжнародним аналогам, стримують розвиток міжнародної торгівлі, 
міжнародне співробітництво та глобалізацію ринків, призводять до невиправданих 
додаткових втрат з боку вітчизняних виробників (у першу чергу в ціні), що знижує їх 
конкурентоспроможність. 

Однією з причин зниження попиту на вітчизняний хміль є також безконтрольне 
впровадження пивоварними компаніями у виробництво пива ізомеризованих препаратів, 
основою яких є речовини неприродного характеру. Держсанепідемслужба вказує на 
відсутність наукових досліджень стосовно рівня небезпеки для здоров’я людей цих 
хімічних речовин, які можуть утворюватися в процесі виробництва пива з використанням 
ізомеризованих тетра- та гексагідроізоекстрактів. Зокрема країни, в яких виготовлення 
пива є національною традицією (Чехія, Німеччина), у жодному разі не використовують 
ізомеризовані препарати, лише шишки хмелю та гранули. У Баварії досі діє закон про 
чистоту пива, прийнятий у 1516 році, який є найстарішим продовольчим законом 
Німеччини.  

Інший парадокс полягає в тому, що частина пивоварних підприємств, що мають 
іноземний капітал, організувала закупівлю хмелю лише через тендерні комітети, які 
здійснюють свою діяльність виключно за кордоном. Дослідні центри, на підставі яких 
формується рішення тендерного комітету, також закордонні. Публікації в засобах 
масової інформації, що розповсюджуються на території України, стосовно дати та умов 
проведення тендерів на закупівлю хмелю для пивоварних підприємств, що здійснюють 
свою діяльність в Україні, відсутні. Такі дії іноземних виробників є проявом 
недобросовісної конкуренції, зловживанням монопольним становищем та порушують 
законодавство України про захист економічної конкуренції. 

Варто зазначити, що збут продукції завжди був слабким місцем хмелярів 
України. Аналогічні проблеми супроводжували вітчизняне хмелярство ще 125 років 
тому. В російських виданнях неодноразово повідомлялось, що іноземні хмелеторговці 
скуповують волинський хміль, відповідним чином обробляють його, і під власною 
маркою відправляють назад в Росію, де реалізують у декілька разів дорожче, що 
говорить про його високу якість. З приводу цього питання у 1887 р. в Москві відбувся 
з’їзд хмелярів, на якому було прийнято рішення підвищити мито на ввезення хмелю з-
за кордону з 1 крб. 45 коп. до 10 крб. золотом за пуд, обсяг імпорту при цьому 
скоротився у 3 рази. 

Сьогодні держава виділяє значні кошти на розвиток галузі та одночасно 
дозволяє необмежений ввіз в країну хмелю за дискримінаційними митними тарифами. 
При ввезенні іноземних хмелепродуктів (іноді сумнівної якості) митний збір стягується 
в розмірі 20% від вартості продукту, незалежно від того чи це гранульований хміль, чи 
екстракт з високим вмістом α-кислот.  
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Розуміємо й те, що будучи членом СОТ, Україна не може підвищувати ставку 
мита на хміль, яке на сьогоднішній день складає 20% з вартості ввезеної продукції, адже 
зобов’язалась зменшити її на 36% протягом перших шести років. За оптимістичними 
оцінками в результаті цих заходів національні виробники втратять 7-8% внутрішнього 
агропродовольчого ринку, за песимістичними – до 30%. Як бачимо з ситуації, у 
вітчизняному хмелярстві реалізується песимістичний варіант подій. 

Проте країна-член СОТ може застосувати захисний захід до товару у випадку, 
якщо цей товар завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузі вітчизняного 
виробництва, яка здійснює виробництво аналогічних товарів або товарів, що 
безпосередньо конкурують з імпортованими (особливо у разі великого від’ємного 
сальдо загального торгівельного балансу та скорочення грошових резервів). Член СОТ 
повинен застосовувати захисні заходи лише у тій мірі, у якій вони є необхідними для 
упередження або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу перебудови 
галузі. Будь-яке додаткове мито може стягуватися лише за рівнем, який не перевищує 
одну третину від рівня звичайного мита, яке діє у тому році, у якому вживається такий 
захід. 

Здавалося б зниження імпортних мит відкриє шлях відносно дешевій імпортній 
хмелесировині, що позитивно вплине на задоволення внутрішнього попиту населення. 
Але не треба забувати про той факт, що, по-перше, як тільки продукція власного 
виробника зникне з ринку, а, отже, зникне частина конкурентів, ціни, на колись такий 
дешевий імпорт, стрімко підуть вгору, що незворотно вдарить по кишені пересічного 
споживача пива. Зрештою це може звести нанівець переваги для населення, особливо для 
сільського, адже такий крок водночас завдасть збитків сільгоспвиробникам і призведе до 
скорочення зайнятості в хмелярській галузі. Отже, цілком очевидно, що послаблення 
позиції національних виробників на внутрішньому агропродовольчому ринку зумовить 
прискорення темпів зростання безробіття у сільській місцевості, зокрема у Поліському 
регіоні. 

В усіх високорозвинених країнах є галузі виробництва, які не можуть 
конкурувати на світовому ринку, але за правильної протекціоністської політики і 
допомоги з боку держави, цілком конкурентоспроможні на внутрішньому ринку і є 
вагомим джерелом поповнення державного бюджету у формі податків і зборів до 
бюджетів різних рівнів.  

У подальшому аналітики прогнозують зростання приросту виробництва 
пивоварної промисловості внаслідок поступового відходу від національних традицій 
споживання до інтернаціональних, тобто зміщення уподобань населення в напрямку від 
горілки до пива, що є загальносвітовою тенденцією, тому держава просто зобов'язана 
захистити вітчизняного виробника.  
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5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
РИНКУ УКРАЇНИ  
 

 
24 травня 2012 року відбулося засідання Комісії з питань розвитку аграрного 

ринку України Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства 
України. 

Третє 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, представники наукових установ, приватних компаній, проектів 
міжнародної технічної допомоги. 

 
На засіданні було розглянуто наступні питання:  

 
1. Стан розвитку системи складських документів на зерно. 

Андрієвський  В.Є. 
Голова Комісії з питань розвитку аграрного ринку України 
Лебедь В.І. 
Заступник директора ДП «Держреєстри України» 

 
Пропозиція – не приймати зміни, які пропонуються Комісією з дерегуляції до Закону 
України «Про зерно та ринок зерна України», стосовно відміни обов‘язкової 
сертифікації послуг і зерна та його зберігання,  відміни обов’язковості сертифікації 
зерна при експортно-імпортних операціях та відміни статусу суворої звітності для 
бланків у частини складських документів на зерно. 
 
2. Обговорення проекту змін до діючого  Технічного регламенту зернового складу, 
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
15.06.2004р. №228 стосовно хімічного знезараження  зернового складу. 

Підберезняк Т.В. 
Президент Всеукраїнської громадської організації «Фумігаційна асоціація» 

 
Пропонується в Технічному регламенті зазначити, що будь-які види знезараження та 
превентивності проводяться спеціалізованими підприємствами захисту рослин, згідно з 
фітосанітарними нормами законодавства, а також пропонується розглянути технічні 
норми, які розроблені Асоціацією Фумігації. 
 
3. Обговорення проекту Закону України «Про сільське господарство». 

Пугачов М.І. 
Заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
 

Рекомендації Комісії для розгляду на Громадській Раді: 
1. Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства України на заміну 
даного законопроекту розробити Кодекс правильної сільськогосподарської практики і 
створити для його розробки офіційну спеціальну групу. 
2. Внести до чинних базових законів про сільське господарство доповнення, які 
сприяли б розвитку аграрного сектора економіки України. При цьому, виключити ті 
положення законопроекту, які не є правовими нормами, а також обмежують права 
суб'єктів господарювання та громадськості. 
 
4. ВГО «Українська горіхова Асоціація», як структурна ланка в системі розвитку 
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аграрного ринку України. 
Пахно В.Г. 
Голова Ради Всеукраїнської громадської організації «Українська горіхова 
Асоціація» 

 
Пропонується: 

1. Рекомендувати розробити і прийняти «Концепцію розвитку горіхоплідних 
культур» та «Галузеву програму розвитку горіхоплідних культур до 2025 року». 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією врегульованого 
експорту горіха, виключивши контрабанду шляхом здійснення біржових 
операція з експорту горіха й продуктів переробки та направити відрахування з 
експорту в розмірі 1.5% від біржової вартості товару на розвиток горіхоплідних 
культур (наука і посадка нових садів). 
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АНОНС 
 

У видавництві ННЦ «Інституту аграрної економіки» вийшла в світ монографія 
експерта ІРАР - провідного наукового співробітника Інституту, керівника 
Всеукраїнської ліги сприяння розвиткові ринку землі В.М. Заяця «РОЗВИТОК РИНКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ».  

У книзі обґрунтовано методологічні основи розвитку ринку землі як форми 
доступу сільськогосподарських виробників до земельних ресурсів, суспільно-
економічного механізму її переходу до більш продуктивного використання.  

Удосконалено методологічні та методичні підходи ринкової оцінки стосовно 
ділянок, використовуваних у сільськогосподарському виробництві. Здійснено аналіз 
сучасних інституційних та економічних умов формування та функціонування ринку 
сільськогосподарських угідь в Україні, інтересів основних груп його учасників 
(сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств). Розроблено 
методологію формування інституційних та економічних механізмів регулювання ринку 
земель. 

Розрахована на науковців, працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, оцінювачів та 
інших фахівців ринкової інфраструктури, які цікавляться розвитку ринку 
сільськогосподарських земель. 
 
Організаційні питання: тел. 0675004123. 
 


