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БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

Випуск №6
(січень 2009 року)

1. ТОП-НОВИНА ІРАР - стор. 2

2. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ – стор. 3

3. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА – стор. 5

4. ПОДІЇ, ФАКТИ – стор. 23

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР – стор.27

6. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА – стор.28

Бюлетень ІРАР розсилається раз на місяць електронною поштою. Якщо ви бажаєте підписатися для 
отримання Бюлетеню – надсилайте вашу контактну інформацію. Чекаємо на ваші відгуки.

Контакти:
вул. Михайлівська 24 б, офіс 81, 83 , м. Київ, Україна 01001

Тел. :  +38 044 3907008, Факс: +38 044 2788414, E-mail:  TZykova@amdi.org.ua
www.amdi.org.ua

Директор ІРАР, академік УАН - В.Є. Андрієвський

Випуск підготувала
Тамара Зикова, фахівець з питань зв'язків з громадськістю ІРАР
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1. ТОП-НОВИНА ІРАР

27 січня 2009 року в м. Тбілісі у Міністерстві сільського 
господарства Грузії, обговорено  питання впровадження 
складських документів на зерно Грузії з використанням 
українського досвіду, зокрема, досвіду ІРАР.

Підписано протокол про співпрацю у цій сфері між Міністерство 
сільського господарства Грузії, Міністерством економічного 
розвитку Грузії, Зерновою асоціацією «Глобал-Агро» (Грузія) та 
Інститутом  розвитку аграрних ринків (Україна).

Підписати визнали слушною пропозицію Посольства України в 
Грузії щодо внесення даного питання , як спільного проекту, у 
перелік заходів у сфері АПК  у Новій Міждержавній  Програмі 
економічної співпраці між Україною та Грузією на період 2009 -2011 
рр., що зараз знаходиться в стадії розробки. 
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2. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

 У К А З  П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А Ї Н И  N 5/2009 від 12 січня 2009 
року «Про рішення Ради національної безпеки  і оборони України від 21 листопада 
2008 року  "Про виконання рішень Ради національної безпеки  і оборони України з 
питань регулювання земельних  відносин, використання та охорони земель»
     Відповідно до статті 107 Конституції України (  254к/96-ВР  ) п о с т а н о в л я ю: 
     1. Увести  в  дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 

листопада 2008  року  "Про  виконання  рішень  Ради національної  безпеки  і  оборони  України  
з  питань  регулювання земельних    відносин,     використання    та    охорони   земель" ( 
n0039525-08 ) (додається). 

     2. Контроль  за  виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України. 

     3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.  
     http://zakon.rada.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 П О С Т А Н О В А   N 48 від 28 січня 2009 р. «Про утворення Національного 

агентства   України з іноземних інвестицій та розвитку» 
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

     1. Утворити  Національне  агентство   України   з   іноземних інвестицій та 
розвитку. 

     2. Затвердити  Положення  про Національне агентство України з іноземних 
інвестицій та розвитку. 

     3. Передати    Український    центр    сприяння    іноземному інвестуванню   
до   сфери  управління  Національного  агентства  з іноземних інвестицій та розвитку. 

     4. Розмістити Національне агентство з іноземних інвестицій та розвитку у 
будинку по вул. Саксаганського, 1а, ум. Києві на умовах оренди у   приміщеннях   четвертого   
поверху    робочою    площею 202,6 кв.  метра  та  п'ятого поверху (праве крило) робочою 
площею 250 кв. метрів. 

     ДАК "Хліб  України"  укласти  з  Національним  агентством   з іноземних   
інвестицій   та  розвитку  договір  оренди  зазначених приміщень  на  умовах  відшкодування  
Компанії  фактичних  витрат, пов'язаних з їх утриманням. 

     5. Внести  до  постанов Кабінету Міністрів України зміни. 
     6. Визнати такими,  що втратили чинність,  постанову Кабінету Міністрів  

України  від  31  травня  2006 р.  N 771 ( 771-2006-п ) "Про передачу    Українського    центру    
сприяння    іноземному інвестуванню до сфери управління Державного агентства з інвестицій 
та інновацій" (Офіційний вісник України,  2006 р., N 22, ст. 1650) та розпорядження  Кабінету  
Міністрів України від 16 січня 2008 р. N 80 (  80-2008-р  )  "Про  розміщення  Національного 
агентства  з питань  підготовки  та  проведення  в  Україні  фінальної  частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу". 

     7. Міністерству фінансів здійснити  в  установленому  порядку передачу  
частини  бюджетних  коштів,  передбачених  у  Державному бюджеті України на 2009 рік (  
835-17  )  Державному  агентству  з інвестицій  та  інновацій,  до Національного агентства з 
іноземних інвестицій та розвитку у зв'язку з перерозподілом функцій.  

     http://zakon.rada.gov.ua

 П О С Т А Н О В А N 38  від 28 січня 2009р. «Про зміну строку 
скасування вилучення цукру білого з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією»  
     На підставі  статті  1  Протоколу  про  узгодження   термінів поетапного  скасування  

вилучень  з  режиму  вільної  торгівлі  до Протоколу від 4 жовтня 2001 р.  про внесення змін і  
доповнень  до Протоколу  про  вилучення  з  режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом 
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України та Урядом Російської Федерації про вільну  торгівлю від 24 червня 1993 р.,  
підписаного 24 червня 1993 р. ( 643_296 ), від 25 листопада  2005 р.    

Кабінет    Міністрів    України п о с т а н о в л я є: 
     1. Установити  строк  скасування  вилучення  з режиму вільної торгівлі з  Російською  

Федерацією  цукру  білого  (код  згідно  з УКТЗЕД 1701 99 10 00) ( 2371а-14 ) 1 січня 2013 року. 
     2. Міністерству  економіки  і  Міністерству аграрної політики забезпечити  

проведення  аналізу  ситуації,  що   складається   на внутрішньому  ринку цукру,  і внести у разі 
потреби до 1 листопада 2012  р.  Кабінетові  Міністрів  України  пропозиції  щодо   зміни 
встановленого пунктом 1 цієї постанови строку скасування вилучення з режиму вільної торгівлі 
з Російською Федерацією цукру білого. 

     3. Міністерству закордонних справ повідомити в  установленому порядку   
Російській  Стороні  про  прийняте  Кабінетом  Міністрів України рішення. 

     4. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на Міністерство економіки.  
     http://zakon.rada.gov.ua

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  N 4-р від 14 січня 2009 р. Київ  «Про 
призначення 

Третяка А.М. заступником Голови Державного комітету України із земельних 
ресурсів» 

     Призначити Третяка  Антона  Миколайовича  заступником  Голови Державного 
комітету України із земельних ресурсів.  

     http://zakon.rada.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 Н А К А З  N 50  від 24.01.2009 року Зареєстровано в Міністерстві   

юстиції України  28 січня 2009 р. за N 83/16099  «Питання діяльності Аграрного 
фонду  на організованому аграрному ринку у 2009/2010 маркетинговому році»
Відповідно до   Закону   України   "Про   державну  підтримку сільського   господарства   

України"   (   1877-15   ),   Методики встановлення  мінімальної  закупівельної  ціни  на  окремі 
об'єкти державного цінового регулювання,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів  
України  від  26.05.2005  N  399  (  399-2005-п  ),  та постанови   Кабінету   Міністрів   України  
від  21.01.2009  N  33 ( 33-2009-п  )  "Про  затвердження  переліку  об'єктів  державного 
цінового регулювання з визначенням періодів такого  регулювання  у 2009 - 2010 роках" Н А К 
А З У Ю: 

  1.Погодитися  з  пропозицією Аграрного фонду щодо формування ним  у  2009/2010  
маркетинговому  році  державного  продовольчого резерву в обсягах не менше:

а) пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) (код УКТЗЕД 1001 ( 2371а-14 )) - 889 тис.  
тонн  та  жита (код УКТЗЕД 1002 00 00 00 ( 2371а-14 )) - 86 тис. тонн;

б) цукру    з    цукрових    буряків    (код   УКТЗЕД 1701 12 ( 2371а-14 )) - 314 тис. тонн.
Рекомендувати Аграрному фонду в процесі формування державного продовольчого

резерву перевагу надавати  пшениці  м'якій  3  та  4 класів, а також житу 1 класу. 
2. Установити  мінімальні та максимальні закупівельні ціни на об'єкти державного 

цінового регулювання у 2009/2010 маркетинговому році згідно з додатком. 
3. Департаменту   розвитку   аграрного  ринку  (Розгон  А.В.) забезпечити  подання  

цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до Міністерства юстиції України. 
 4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Гадзала Я.М. 
http://zakon.rada.gov.ua
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3. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
 30.01.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту наказу 

Мінагрополітики України “Про затвердження Фітосанітарних правил”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 

України “Про затвердження Фітосанітарних правил” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 
Цим проектом наказу передбачено затвердження Фітосанітарних правил. Проектом 
Фітосанітарних правил передбачено визначити порядок та спосіб застосування фітосанітарних 
правил, які  включають в себе:

фітосанітарний контроль об’єктів регулювання, які імпортуються, переміщуються 
транзитом або експортуються;

фітосанітарні процедури, які застосовуються до об’єктів регулювання при їх перевезенні 
в межах країни, переробці та реалізації; 

проведення інспектування;
проведення огляду;
проведення обстеження;
проведення аналізу;
організацію та контроль за проведенням обробки і фумігації (знезараження) об’єктів 

регулювання;
фітосанітарні заходи;
фітосанітарну сертифікацію.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 

веб-сайті Міністерства аграрної політики України – www.minagro.gov.ua 
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 

письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою:

Міністерство аграрної політики України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, e-mail: 
yurkarantin@mail.ru;

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

http://www.minagro.gov

 29.01.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів  
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері захисту 
рослин та періодичності здійснення  планових заходів державного нагляду 
(контролю)”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів  господарювання за ступенем ризику 
їх господарської діяльності в сфері захисту рослин та періодичності здійснення  планових 
заходів державного нагляду (контролю)” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Міністерство аграрної політики України 29 січня 2009 року оголошує про його публікацію.

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

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

Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ,  01001
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E-mail: golovzah@i.com.ua
Головна державна інспекція захисту рослни
вул. Пилипа Орлика 24/1, м.Київ, 01601
E-mail: viddilktp@ukr.net
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. 

Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
E-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв розподілу 

суб'єктів  господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері захисту 
рослин та періодичності здійснення  планових заходів державного нагляду (контролю)” 
розроблено з метою організації здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням 
вимог законодавства про захист рослин.

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв розподілу 
суб'єктів  господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері захисту 
рослин та періодичності здійснення  планових заходів державного нагляду (контролю)” 
розроблено на виконання частини другої статті 5 Закону України ”Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та відповідно до Закону 
України ”Про захист рослин”, Положення про Головну державну інспекцію захисту рослин, 
затвердженого наказом Мінагрополітики від 18 червня 2007 р. № 422, зареєстрованим в 
Мінюсті   2 серпня 2007 р. № 800/14147 з метою визначення періодичності проведення 
державними інспекторами захисту рослин планових перевірок щодо додержання суб’єктами 
господарювання вимог законодавства в сфері захисту рослин.

Завданням розроблення вищевказаного проекту постанови Кабінету Міністрів України є 
упорядкування здійснення планових заходів контролю за додержанням законодавства в сфері 
захисту рослин в залежності ступеня ризику  господарської діяльності суб’єктів 
господарювання для навколишнього природного середовища, безпеки життя і здоров’я 
населення (далі – ступінь ризику) та визначення критеріїв для можливості віднесення суб’єктів 
господарювання до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

Планові заходи державного контролю у сфері захисту рослин на даний час 
здійснюються без визначення їх періодичності та розподілу суб’єктів господарювання за їх 
ступенями ризику.

При плануванні проведення перевірок суб’єктів господарювання державними 
інспекціями захисту рослин враховується ступінь небезпечності пестицидів відповідно до 
Державних санітарних правил і гігієнічних норм, з якими провадиться господарська діяльність.

З метою підвищення ефективності здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про захист рослин, недопущення його порушень суб’єктами господарської 
діяльності, контролюючими органами Мінагрополітики можуть плануватись та здійснюватись 
перевірки одного підприємства з невеликим проміжком часу або дублюватись, що не завжди 
виправдано та створює певні незручності для діяльності суб’єктів господарювання.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується затвердити Критерії 
розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності в сфері 
захисту рослин та періодичність здійснення заходів державного нагляду.

У проекті подається перелік критеріїв відповідно до вимог законодавства про захист 
рослин, за якими здійснюється розподіл суб’єктів господарювання та віднесення їх до 
високого, середнього та незначного ступеня ризику для безпеки життя і здоров’я населення, 
навколишнього природного середовища.

В залежності від ступеня ризику визначається періодичність здійснення перевірок 
державними інспекторами захисту рослин.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікуються.
У разі прийняття регуляторного акта його положення мають бути враховані при 

плануванні та здійсненні заходів контролю у сфері захисту рослин. Реалізація вимог 
запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету 
України.
      http://www.minagro.gov
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 26.01.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку переробки або знищення 
фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України, бренді,  конфіскованих за 
рішенням  суду”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Порядку переробки або знищення фальсифікованих вин, вермутів, 
коньяків України, бренді,  конфіскованих за рішенням  суду” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію.

Повний пакет матеріалів до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження Порядку переробки або знищення фальсифікованих вин, вермутів, коньяків 
України, бренді,  конфіскованих за рішенням  суду”  розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування   оголошення 
за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
lav@minagro.gov.ua та Державний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua

ПОРЯДОК переробки або знищення фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України, 
бренді, конфіскованих за рішенням суду

1. Цей Порядок визначає механізм переробки або знищення фальсифікованих вин, 
вермутів, коньяків України, бренді, конфіскованих за рішенням суду.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку мають таке значення:
нешкідлива фальсифікована виноробна продукція — продукція, невідповідність якої 

органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний 
тип (марку) такої продукції, визначена в установленому законодавством порядку, але яка за 
висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи є безпечною;

фальсифікація виноробної продукції — умисна, з корисливою метою підробка вин 
тихих, шампанських, ігристих та газованих, алкогольних напоїв виноградного походження, 
вермутів, коньяків України і бренді (далі — виноробна продукція) за походженням (місцем 
виробництва), складом (шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров’я людини 
речовин), а також виготовлення виноробної продукції з порушенням технології та/або 
неправомірним використанням знака для товарів і послуг, копіюванням форми, пакування, 
зовнішнього оформлення, відтворенням товару із самовільним використанням його 
найменування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів”, “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про виноград 
та виноградне вино” та “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції”.

3. Фальсифікована виноробна продукція, яка за висновком державної санітарно-
епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів є низькоякісною і 
небезпечною, підлягає переробці або знищенню відповідно Порядку утилізації або знищення 
неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. № 508 (Офіційний вісник 
України, 2004 р., № 16, ст. 1121).

4. Нешкідлива фальсифікована виноробна продукція підлягає переробці на спирт 
етиловий денатурований (спирт технічний) на визначеному Мінагрополітики державному 
спиртовому заводі (далі — підприємство) згідно з нормативними документами та  
технологічною документацією для подальшого його використання відповідно до призначення.

5. Підприємство, яке проводить переробку нешкідливої фальсифікованої виноробної 
продукції, веде облік продукції, що надходить на переробку, вживає заходів для
унеможливлення її несанкціонованого використання.
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Облік нешкідливої фальсифікованої виноробної продукції, що підлягає переробці, 
ведеться за кількістю безводного етилового спирту, який міститься в такій продукції, а облік 
технічного спирту — в установленому законодавством порядку.

6. Підприємство реалізує технічний спирт за ціною, що склалася на момент реалізації, та 
перераховує в установленому законодавством порядку до державного бюджету кошти, крім 
сум, витрачених для оплати послуг з транспортування, зберігання, переробки та реалізації 
такого спирту.

7. Тара і скляний посуд, де містилася нешкідлива фальсифікована виноробна продукція, 
оприбутковуються підприємством за ціною реалізації, а у разі неможливості реалізації скляного 
посуду — за ціною скло бою.

Зазначений  проект   постанови  вноситься  з   метою  виконання  вимог  статті 15 
Закону України “Про виноград та виноградне вино”, Указу Президента України від 9 лютого 
2004 року №175/2004 „Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють 
злочинним проявам і корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 
року № 508 „Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

Чинним «Порядком утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 
квітня 2004 року № 508 не передбачена переробка фальсифікованих вин, вермутів, коньяків 
України, бренді,  конфіскованих за рішенням  суду. 

Метою проекту акта є законодавче врегулювання переробки   фальсифікованих вин, 
вермутів, коньяків України, бренді,  конфіскованих за рішенням  суду.

Досягнення цієї мети здійснюється шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України „Про затвердження Порядку переробки або знищення фальсифікованих вин, вермутів, 
коньяків України, бренді,  конфіскованих за рішенням  суду”.  

Зазначеним порядком визначаються терміни нешкідлива фальсифікована виноробна 
продукція та фальсифікація виноробної продукції. 

Також, передбачається, що фальсифікована виноробна продукція, яка за висновком 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів є 
низькоякісною і небезпечною, підлягає переробці або знищенню відповідно Порядку утилізації 
або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 р. № 508 (Офіційний 
вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1121).   

З прийняттям постанови законодавчо врегульовуються питання переробки або 
знищення фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України, бренді, конфіскованих за 
рішенням  суду.
 http://www.minagro.gov

 26.01.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України   “Про затвердження Рішення Ради глав урядів 
Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів з підвищення 
продовольчої безпеки держав-учасниць СНД”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України  “Про затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про 
Комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД” 
Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію.

Проектом постанови пропонується затвердити Рішення Ради глав урядів Співдружності 
Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки 
держав-учасниць СНД.

Метою проекту нормативного акту є створення сприятливих умов для підвищення рівня 
продовольчої безпеки кожної держави-учасниці СНД та Співтовариства у цілому.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Комплекс 
спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД ” розміщено в 
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мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  України: 
www.minagro.kiev.ua

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

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

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Рішення Ради глав 
урядів Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів з підвищення 
продовольчої безпеки держав-учасниць СНД” розроблено на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 26 грудня 2008 року № 63865/0/1-08.

Відповідно до підпункту „б” пункту 1 статті 9 Закону України „Про міжнародні 
договори України” зазначене Рішення підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України у 
формі постанови.

Правове регулювання у даній галузі продовольчої безпеки здійснюється відповідно до 
Конституції України, законів України: “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про 
ветеринарну медицину” та інших нормативно–правових актів, прийнятих відповідно до них. 

Реалізація положень проекту акта забезпечить:
-    зміцнення продовольчої безпеки держави;
- підвищення росту виробництва та його масштаби, зайнятості та доходу 

сільськогосподарських товаровиробників;
-  створення умов для більш повного ефективного використання природних, виробничих 

та фінансових ресурсів;
-  створення умов для вільного доступу товарів національних виробників на ринки 

держав-учасниць СНД.
 http://www.minagro.gov

 23.01.2009  Повідомлення  про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва 
продукції рослинництва”.
 З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва” та аналізу 
регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує 
його публікацію.

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України  “ Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
державної підтримки виробництва продукції рослинництва”   розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua. (розділ 
Держава і економіка, відстеження результатів регуляторних актів, оприлюднення нормативно-
правових актів).

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу 
у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001.

П О Р Я Д О К  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
державної підтримки виробництва продукції рослинництва.

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті за програмою "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва 
продукції рослинництва", (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
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2. Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам для 
вирощування сільськогосподарських культур.

Перелік сільськогосподарських культур та розмір державної підтримки, в межах коштів 
передбачених бюджетною програмою на відповідний рік, затверджується наказом 
Мінагрополітики  за погодженням з Мінфіном. 

3. Мінагрополітики здійснює за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів 
між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями 
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового 
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно площам посіву 
сільськогосподарських культур, визначених у пункті 2 цього Порядку. 

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим і головні управління 
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій протягом трьох робочих днів після 
надходження від Мінагрополітики відповідної інформації здійснюють розподіл бюджетних 
коштів між районами пропорційно зазначеним площам, про що надсилають повідомлення 
управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій у триденний строк.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом трьох робочих 
днів після надходження повідомлення про розподіл бюджетних коштів розміщують у засобах 
масової інформації оголошення із зазначенням переліку документів, необхідних для отримання 
бюджетних коштів, строку та умови їх подання.

4. Після затвердження розподілу бюджетних коштів Мінагрополітики протягом трьох 
робочих днів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених 
кошторисів та планів асигнування у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу 
бюджетних коштів.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим і головні управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після 
надходження від Мінагрополітики повідомлення про розподіл бюджетних коштів 
затверджують кошториси та плани асигнування в розрізі районів та передають їх відповідним 
органам Державного казначейства.

Бюджетні кошти розподіляються Мінагрополітики, Міністерством аграрної політики 
Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, 
управліннями агропромислового розвитку районних і управлінням промисловості та 
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій пропорційно сумам, 
затвердженим у планах асигнування на відповідний рік.

Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати щомісяця перерозподіл 
бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, 
головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та 
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління 
агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового 
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за погодженням з Мінагрополітики 
здійснює щомісяця перерозподіл невикористаних бюджетних коштів на підставі реєстрів 
сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів, 
складених за результатами роботи комісій відповідно до пункту 7 цього Порядку.

5. Для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на 
отримання бюджетних коштів, управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій 
утворюють комісію, до складу якої входять начальник управління (голова комісії), по одному 
представнику відповідного фінансового органу, органів державної контрольно-ревізійної 
служби, державної податкової служби і державної статистики, районного відділу земельних 
ресурсів, державної насіннєвої інспекції та державної станції захисту рослин, голова асоціації 
фермерів, представник ради сільськогосподарських підприємств (далі - комісія).

Відповідна комісія утворюється управлінням промисловості та агропромислового 
розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.

6. Заявку на отримання бюджетних коштів мають право подавати до комісії 
сільськогосподарські підприємства – юридичні  особи незалежно від організаційно-правової 
форми і форми власності та сфери управління, включаючи навчальні та  навчально-дослідні 
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господарства аграрних вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, 
наукових і науково-дослідних установ, селекційно-дослідних та державних сортодослідних 
станцій, які здійснюють сільськогосподарську діяльність як навчально-науково-дослідні 
підрозділи на госпрозрахунковій основі, що вирощують озимі та ярі культури, крім бюджетних 
установ та підприємств, що визнані банкрутами або проти яких порушено справу про 
банкрутство та які мають прострочену більш як півроку заборгованість перед державним і 
місцевими бюджетами, Пенсійним фондом України (далі - сільськогосподарські підприємства).

Заявка подається до комісії на озимі культури до 1 квітня, на ярі культури - до  1 липня. 
До заявки додаються:
1) на озимі культури – інформація розділу "Довідково: Посів озимих культур на зерно та 

зелений корм під урожай наступного року станом на 1 грудня 200_р." на бланку форми № 29-
сг, спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку "Акт № __ про використання 
мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин" (форма № 
ВЗСГ-3) та "Акт №__ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма № ВЗСГ-4); 

2) на ярі культури - інформація на бланку форми № 4-сг "Посівні площі 
сільськогосподарських культур під урожай 200_ р.", спеціалізовані бухгалтерські форми 
первинного обліку "Акт № ___ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних 
добрив та засобів хімічного захисту рослин" (форма № ВЗСГ-3), крім того для сої – акт про 
використання біопрепаратів на основі азотофіксуючих мікроорганізмів для передпосівної 
обробки насіння та  "Акт     № ___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма № ВЗСГ-4); 

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, а саме: 
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 

України;
видану Центром державного земельного кадастру довідку про розмір площі земель 

сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності, постійному користуванні чи 
оренді, та/або видану органом, який зареєстрував договір оренди земельної частки (паю) 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 24 січня 2000 р. № 119 “Про 
затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)” (Офіційний вісник 
України, 2000 р., № 4, ст. 113), довідку про розмір площі земельних часток (паїв); 

довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України 
про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до 
Пенсійного фонду України;

довідки про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку 
з доходів фізичних осіб, підписаної керівником та скріпленої печаткою сільськогосподарського 
підприємства; 

довідки про фактичну структуру посівних площ поточного року і ту, що планується на 
наступний рік, за формою, встановленою Мінагрополітики.

     4) письмове  зобов`язання сільськогосподарського підприємства повернути у 
місячний строк до бюджету отримані  бюджетні  кошти  у разі  встановлення  контролюючими  
органами  факту  їх незаконного отримання   та/або  нецільового  використання  (у разі 
неповернення коштів  у  зазначений  строк  нараховується  пеня  у  розмірі  120 відсотків  
річних  облікової  ставки Національного банку за кожний день  прострочення).  При цьому в 
разі виявлення зазначених фактів такому  сільськогосподарському  підприємству  припиняється 
надання будь-якої   державної   підтримки   протягом  поточного  та  трьох наступних  
бюджетних  періодів.   

Відсутність одного із документів, визначених у цьому пункті, та недотримання вимог 
стосовно науково обґрунтованої структури посівних площ сільськогосподарських культур, 
визначеної  відповідно до зональних особливостей України і затвердженої Мінагрополітики 
разом з Українською  академією аграрних наук (спільний наказ від 18 липня 2008 р. № 440/71), 
позбавляє заявника права на отримання бюджетних коштів. 

7. Комісія розглядає подані згідно з пунктом 6 цього Порядку документи, встановлює 
достовірність наведених у них даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки 
та приймає рішення щодо включення (не включення) заявника до реєстру 
сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів (далі -
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реєстр сільськогосподарських підприємств). Форми актів та реєстрів сільськогосподарських 
підприємств затверджує Мінагрополітики.

У разі відмови у виділенні бюджетних коштів комісія у триденний строк після 
прийняття рішення видає (надсилає) сільськогосподарському підприємству обґрунтовану 
відповідь. 

Реєстр сільськогосподарських підприємств разом з поданими документами зберігається 
в управлінні агропромислового розвитку районної, управлінні промисловості та 
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом трьох років.

8. Управління агропромислового розвитку районних, управління промисловості та 
агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі 
документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами, надсилають відповідним 
органам Державного казначейства реєстри сільськогосподарських підприємств та платіжні 
доручення для перерахування бюджетних коштів на поточні рахунки сільськогосподарських 
підприємств в установах банків. 

Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування 
державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за 
рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

9. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій щомісяця до 5 числа 
наступного періоду подають Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, 
головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій засвідчені копії 
реєстрів сільськогосподарських підприємств, на підставі яких перераховано бюджетні кошти.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління 
агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового 
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі реєстрів 
сільськогосподарських підприємств готують і подають Мінагрополітики:

щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про кількість  
сільськогосподарських підприємств, яким підтверджено право на отримання  бюджетних 
коштів, та суму бюджетних коштів за формою, визначеною  Мінагрополітики, для узагальнення 
і надіслання Мінфіну до 20 числа зазначеного місяця;

після закінчення бюджетного року звіт про використання бюджетних коштів за формою, 
визначеною Мінагрополітики, для узагальнення і надіслання Мінфіну до 1 лютого наступного 
року.

 Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть можливість сільськогосподарським 
підприємствам спрямовані кошти використати на придбання матеріально-технічних ресурсів, 
що забезпечить дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур, 
підвищення їх врожайності і валових зборів та  покращення якісних показників вирощеної 
продукції, це забезпечить внутрішню потребу держави, сприятиме нарощуванню 
конкурентноспроможного експортного потенціалу держави. 
 http://www.minagro.gov

 16.01.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту наказу 
Міністерства аграрної політики України «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З 
ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ОБЛІКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства аграрної 

політики України “Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, 
транспортування та обліку спирту етилового” та аналізу регуляторного впливу зазначеного 
проекту Департамент харчової промисловості Міністерства аграрної політики України 
оголошує про публікацію проекту наказу Міністерства аграрної політики України “Про 
затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту 
етилового”.

Метою прийняття зазначеного проекту наказу є виконання пункту 8 протоколу наради у 
Першого віце-прем’єр-міністра України О. Турчинова від 29 липня 2008 р. “Про стан та шляхи 
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подальшого розвитку спиртової галузі, включаючи виробництво біоетанолу” та оновлення 
застарілої нормативно-технічної документації колишнього СРСР, а саме «Инструкции по 
приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта», затвердженої 
заступником Міністра харчової промисловості СРСР А.М. Беліченком 25 вересня 1985 року. 

Інформацію щодо зазначеного проекту буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua.

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

Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Інструкції з 
приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового” розроблено на 
виконання пункту 8 протоколу наради у Першого віце-прем’єр-міністра України О. Турчинова 
від 29 липня 2008 р. “Про стан та шляхи подальшого розвитку спиртової галузі, включаючи 
виробництво біоетанолу” та з метою оновлення системи державного контролю виробництва та 
обліку спирту.

На сьогоднішній день облік спирту етилового на підприємствах  України ведеться 
відповідно до «Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету 
этилового спирта», затвердженої Міністерством харчової промисловості СРСР 25 вересня 

1985 року. Дія даної інструкції розповсюджувалась на підприємства державної форми 
власності в умовах планової економіки. Процедури приймання, зберігання, відпуску, 
транспортування та обліку спирту етилового були розроблені відповідно до умов і базувались 
на нормативних документах, які наразі втратили чинність. Тому розробка наказу Міністерства 
аграрної політики України “Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, 
транспортування та обліку спирту етилового” зумовлена необхідністю забезпечення розвитку 
агропромислового комплексу та переробної промисловості, підвищення ефективності роботи 
підприємств спиртової галузі України, оновлення застарілої нормативно-технічної 
документації колишнього СРСР.

Розроблена інструкція буде застосовуватися суб’єктами підприємницької діяльності в 
народному господарстві України для достовірного обліку спирту етилового на стадіях 
виробництва та використання спирту етилового. 

Прийняття даного наказу сприятиме стабілізації роботи як державних підприємств-
виробників спирту етилового та інших суб’єктів підприємницької діяльності, достовірному 
обліку спирту етилового на всіх стадіях виробництва, зберігання та використання. 

 http://www.minagro.gov

 12.01.2009  ДОВІДКА про оприлюднення проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України " Про затвердження розмірів бюджетної тваринницької 
дотації на 2009 рік"
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України " Про затвердження розмірів 

бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік" розроблено на виконання Закону України "Про 
державну підтримку сільського господарства України", яким передбачена державна підтримка 
виробників продукції тваринництва, зокрема, і на голову сільськогосподарських тварин,  
Закону України  "Про Державний бюджет України на 2009 рік", який передбачає видатки 
коштів державного бюджету для бюджетної тваринницької дотації та Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. 

Прийняття даного розпорядження дасть можливість поліпшити фінансово-економічний 
стан сільськогосподарських товаровиробників, збільшити обсяги виробництва та рівень 
споживання  продукції тваринництва на одну особу, підвищити доходи сільського населення та 
в деякій мірі стабілізувати соціально - економічний добробут на селі.

Зазначений проект розпорядження Кабінету Міністрів України разом з аналізом 
регуляторного акта знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України www.minagro.gov.ua.  Пропозиції та зауваження до зазначеного розпорядження 
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Кабінету Міністрів України надсилати протягом місяця  з дня оприлюднення на адресу:  01001 
м. Київ, вул. Хрещатик, 24 

Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією або 
на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань регуляторної політики  
01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua  

Ситуація, що склалася у тваринництві зумовлена збитковістю виробництва м'яса 
яловичини та свинини, вовни, зменшенням виробництва молока внаслідок скорочення поголів'я 
корів та незацікавленістю товаровиробників виробляти продукцію тваринництва внаслідок  
диспаритету цін на продукцію тваринного походження та матеріально – технічні ресурси.

Державна підтримка виробників тваринницької продукції, яка передбачена проектом 
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів бюджетної 
тваринницької дотації на 2009 рік" дасть можливість підтримати рівень платоспроможності 
українських споживачів продукції тваринництва і запобігати виникненню 
середньостатистичної збитковості виробників цієї продукції.

Головною метою надання бюджетної тваринницької дотації є хоча б часткове покриття 
збитковості виробництва яловичини та свинини, стабілізація чисельності поголів'я худоби, 
збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва. 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження розмірів 
бюджетної тваринницької дотації на 2009 рік" дасть можливість зміцнити галузь тваринництва, 
покращити соціальний стан на селі, забезпечити споживача якісною вітчизняною продукцією 
та продовольчу безпеку держави.

http://www.minagro.gov

 12.01.2009  ДОВІДКА про оприлюднення проекту Закону України  "Про 
корми"
Проект  Закону України "Про Корми"  розроблено Міністерством аграрної політики 

України разом з Українською академією агарних наук в порядку законодавчої ініціативи у 
відповідності до Конституції України, законодавства про ветеринарну медицину, безпечність і 
якість продукції, законодавства Європейського Союзу.

Прийняття даного законопроекту дасть можливість врегулювати правові, організаційні 
та економічні засади у сфері виробництва, експорту, імпорту, використання, пакування, 
маркування, транспортування, зберігання та введення в обіг кормів, кормових добавок та 
преміксів, основи забезпечення їх якості та безпеки.

Метою прийняття цього Закону є: стимулювання виробництва кормів, збереження, 
поліпшення продуктивності сільськогосподарських тварин, отримання якісної та безпечної 
продукції тваринництва, забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров'я тварин 
кормів, захист кормів, добавок і преміксів від фальсифікації.

Прийняття законопроекту дасть можливість поліпшити фінансово-економічний стан 
сільськогосподарських товаровиробників, збільшити обсяги виробництва та рівень споживання 
продукції тваринництва на одну особу, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі 
стабілізувати соціально - економічний добробут на селі.

Зазначений проект закону України разом з аналізом регуляторного акту знаходиться на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до зазначеному проекту закону України надсилати протягом 
місяця  з дня оприлюднення на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24

Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією або 
на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва :01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua

Розроблення  проекту Закону України "Про корми" (далі  проект  Закону) обумовлено 
тим, що питання виробництва, експорту, імпорту, використання, пакування, маркування, 
транспортування, зберігання та введення в обіг кормів, кормових добавок та преміксів, основи 
забезпечення їх якості та безпеки в Україні законодавчо не врегульовано. Виробники та 
споживачі цієї продукції не захищені законодавством від неякісної і небезпечної як сировини 
так і продукції.
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Метою прийняття даного законопроекту є:
- стимулювання виробництва безпечних та якісних кормів і тваринницької продукції;
- збереження і підвищення продуктивності тварин;
- отримання якісної та безпечної продукції тваринництва;
- забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров'я тварин кормів;
- захист кормів, кормових добавок і преміксів від фальсифікації.
Завданням законопроекту є встановлення законодавчо врегульованих відносин між 

суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку кормів, кормових 
добавок та преміксів,  чітка регламентація прав та обов'язків, а також відповідальності за якість 
і безпечність продукції.

http://www.minagro.gov

 12.01.2009  ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку складання теоретичного і 
практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, самохідними 
ш а с і ,  самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими 
механізмами”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку складання теоретичного і практичного іспитів для 
отримання права на керування тракторами, самохідними шасі, самохідними 
сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і мел іоративними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами” Міністерство аграрної політики 
України оголошує про його публікацію.  

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух” та Закону України “Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України”.

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є встановлення єдиного 
порядку складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування 
тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними 
і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами. 

Проект зазначеної постанови та відповідний аналіз його регуляторного впливу на 
господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: rev@minapk.kiev.ua

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку складання 
теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, 
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами” 
підготовлено на виконання Закону України від 24.09.2008 р. № 586-VI “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху”. 

Метою прийняття зазначеного проекту постанови є встановлення єдиного порядку 
складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, 
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами. 

Чітке врегулювання чинним законодавством прав та обов’язків суб’єктів, на яких 
поширюється цей акт, дає змогу забезпечити досягнення встановлених цілей у разі прийняття 
запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України.

http://www.minagro.gov
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 12.01.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення державного 
технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, 
інших механізмів”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” Міністерство аграрної політики 
України оголошує про його публікацію.  

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух”.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” передбачається запровадити новий порядок проведення державного 
технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення 
державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів” та аналіз його регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України.

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: prokopov@minapk.gov.ua.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення 
державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних  машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів” підготовлений відповідно до Закону України від 24.09.2008 р. № 586-VI “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”. 

Цим Законом передбачено, що перевірка технічного стану транспортних засобів 
проводиться виключно акредитованими в установленому порядку суб’єктами господарювання. 

На даний час це питання регулюється Правилами проведення державного технічного 
огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, 
тракторних причепів, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1994 р. 
№ 652, відповідно до яких державний технічний огляд тракторів, самохідних шасі, самохідних 
меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів проводиться комісією, до 
складу якої включаються інженери-інспектори інспекції Держтехнагляду району (міста), 
інженерно-технічні працівники підприємств і представники громадських організацій. 

Цей Порядок поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками 
машин, що зареєстровані в інспекціях, або уповноваженими на використання цих машин 
особами.

Даний проект постанови розроблено з метою виконання ст. 34 Закону України “Про 
дорожній рух”.

Основною ціллю прийняття проекту постанови є приведення у відповідність до чинного 
законодавства Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, 
самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів та встановлення 
єдиного на території України порядку проведення державного технічного огляду тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
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сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” забезпечить реалізацію норм законів, а також надасть можливість 
повною мірою реалізувати потенціал служби державного технічного нагляду по створенню 
прозорих умов проведення державного технічного огляду машин, здійснювати заходи з 
державного захисту прав покупців сільськогосподарських машин, зменшенню матеріальних 
затрат суб’єктами господарювання та наповненню дохідної частини Державного бюджету за 
рахунок повної сплати передбачених законодавством податків.

Термін дії проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” не обмежений, оскільки не обмежений термін дії Закону України 
“Про дорожній рух”.

http://www.minagro.gov

 10.01.2009  ПОВІДОМЛЕННЯ П Р О  ОПРИЛЮДНЕННЯ проекту 
постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Технічного регламенту 
щодо частин та характеристик колісних сільськогосподарських або 
лісогосподарських тракторів”
Проект Технічного регламенту з метою ознайомлення, розгляду та коментарів:
- оприлюднений на сайті www.minagro.gov.ua Міністерства аграрної політики. 

Повідомлення про оприлюднення на вказаному сайті було дано в журналі “Техніка АПК” (№ 8-
9, 2007 р., с. 29); 

- розісланий поштою в 17 органів виконавчої влади, організації та установи 
(Департамент розвитку аграрного ринку та Департамент інженерно-технічного забезпечення 
Мінагрополітики України; Мінпромполітики України; Держспоживстандарт, Департамент 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я, ЦБДР ДДАІ 
МВС України; Держгірпромнагляд; ТК 69 „Трактори та сільськогосподарські машини”, ННЦ 
„ІМЕСГ”; ВО „Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”; Тракторний завод ТОВ 
„Укравтозапчастина”; ДП ІНПОМТ; ВАТ ХТЗ; Українська агротехнічна компанія 
сільськогосподарського машинобудування; Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого; Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого; Харківська філія ДП ІНПОМТ; ОС 
„СЕПРОсільмаш”). 

Одержані зауваги, пропозиції, коментарі, проаналізовані, опрацьовані та враховані при 
коригуванні проекту Технічного регламенту. Основні з них були розглянуті, обговорені та 
узгоджені:

- на засіданні підгрупи інженерно-технічного забезпечення робочої групи з розроблення 
технічних регламентів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від  
16.11.2007 р. № 811 (протокол № 1 від 29.11.2007 р.) за участю представників Мінагрополітики, 
Мінпромполітики, Мінекономіки, Міністерства транспорту та зв’язку, МВС України, 
Держспоживстандарту, Держгірпромнагляд, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, ВАТ „ХТЗ”, ТОВ 
„Укравтозапчастина”, Інституту розвитку аграрних ринків;

- на міжвідомчій нараді в Мінагрополітики України (протокол наради від 02.05.2008 р.) 
за участю представників Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінекономіки, Міністерства 
транспорту та зв’язку, МВС України, Держспоживстандарту, Держгірпромнагляд, Державного 
комітету лісового господарства, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, ДП ІНПОМТ, ВАТ „ХТЗ”, ТОВ 
„Укравтозапчастина”.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ щодо частин та характеристик  колісних 
сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів

Загальна частина
1. Цей Технічний регламент відповідає положенням Директиви Р а д и  Європи 

74/151/ЕЕС від 4 березня 1974 року про зближення законодавств держав - членів, які 
стосуються певних частин і характеристик колісних сільськогосподарських або 
лісогосподарських тракторів зі змінами, внесеними Директивою 2006/26/ЕС від 3.03.2006 р.). 

2. У цьому Технічному регламенті основні терміни використовуються у значеннях, 
наведених в Законах України "Про стандарти, технічні та процедури оцінки відповідності", 
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“Про підтвердження відповідності”, „Технічному регламенті щодо затвердження типу 
сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних 
машин разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами”. 

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові сільськогосподарські та 
лісогосподарські трактори, які обладнані пневматичними шинами та мають не менше ніж дві 
осі і максимальна проектна швидкість яких становить від 6 км/год до 40 км/год (далі –
трактори).

До пневматичних шин також мають бути прирівняні рушії, контактна поверхня яких 
створює ідентичний вплив на дорогу з твердим покриттям (наприклад, гумові гусениці).

4. Дотримання вимог Технічного регламенту обов’язкове для:
1) суб’єктів господарювання всіх форм власності, які виробляють та/або вводять в обіг 

трактори;
2) органу затвердження типу та технічних служб, які здійснюють процедури 

оцінювання відповідності цьому Технічного регламенту та затвердження типу тракторів;
3) центральних органів виконавчої влади, на які покладені функції з технічного 

регулювання у сфері поширення Технічного регламенту;
4) центральних органів виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію для введення в 

експлуатацію тракторів.
5. Цей Технічний регламент містить обов’язкові для виконання вимоги до окремих 

частин і характеристик сільськогосподарських та лісогосподарських колісних тракторів, 
зокрема:

- технічно допустимої максимальної маси трактора з вантажем;
- розташування та встановлення (закріплення) задніх номерних знаків;
- паливних баків для рідкого палива;
- баластних вантажів;
- пристроїв звукової сигналізації;
- допустимого рівня зовнішнього шуму і системи випуску (глушника).
6. Положення інших нормативно-правових, нормативно-директивних документів 

органів виконавчої влади, норм та правил, національних та міждержавних стандартів в частині, 
яка стосується нормативних значень 

показників та характеристик, наведених в цьому Технічному регламенті, і суперечить 
їм, втрачають чинність з дати введення цього Технічного регламенту.

7. Будь-яке рішення щодо обмеження або відмови у затвердженні типу трактора 
стосовно частин та характеристик рівня шуму, прийняте відповідно до цього Технічного 
регламенту, повинно містити чіткий виклад причин, якими воно обґрунтовується. Таке рішення 
має бути без затримки повідомлено заінтересованій стороні. Заінтересована сторона повинна 
бути поінформована про можливості та терміни вжиття заходів щодо усунення порушень 
відповідно до законодавства. 

Основні вимоги
8. Вимоги до частин та характеристик, які є об`єктом регулювання цього Технічного 

регламенту, наведені в додатках І - VІ.
9. Органи, причетні до затвердження типу тракторів, не повинні відмовляти у видачі 

сертифіката затвердження типу або наводити не передбачені Технічним регламентом умови для 
затвердження типу, якщо конструкція трактора відповідає вимогам цього Технічного 
регламенту стосовно:

- технічно-допустимої максимальної маси трактора з вантажем;
- розташування та закріплення номерного знаку;
- паливних баків для рідкого палива;
- баластних вантажів;
- пристрою звукової сигналізації;
- допустимого рівня звуку (зовнішнього шуму) і системи вихлопу (глушника);



   
  Б

Ю
Л

ЕТ
ЕН

Ь 
   

Ін
ст

ит
ут

у
Ро

зв
ит

ку
Аг

ра
рн

их
Ри

нк
ів

- 19 -

Випуск 
№6

січень
2009 року

Процедури оцінки відповідності
10. Процедура затвердження типу тракторів стосовно частин та характеристик (подання 

заявки, оцінювання відповідності, видача сертифіката затвердження типу), внесення змін до 
сертифіката затвердження типу тощо повинна здійснюватись за правилами, установленими 
Технічним регламентом щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських 
тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин разом з їх системами, складовими 
частинами та окремими технічними вузлами.

При цьому, якщо затвердження типу за вимогами цього Технічного регламенту 
здійснюється одночасно з затвердженням типу трактора (повно комплектного, завершеного або 
незавершеного) за комплексом показників, наведених в зазначеному вище Технічному 
регламенті щодо затвердження типу тракторів, то окремий сертифікат затвердження типу не 
видається і окремий технічний опис не складається. 

11. Вимогами цього Технічного регламенту маркування відповідності частин та 
характеристик трактора не передбачено.

Реєстрація, продаж та введення в обіг
12. Органи, що здійснюють реєстрацію, введення в обіг та нагляд за тракторами, на які 

поширюється дія цього Технічного регламенту, не мають права відмовляти у їх реєстрації, 
продажі чи введенні в обіг за підстав, пов’язаних з частинами та характеристиками, 
зазначеними в пунктах 8, 9 цього Технічного регламенту, якщо трактор відповідає 
встановленим цим Технічним регламентом вимогам, і ця відповідність належним чином 
задокументована.

http://www.minagro.gov

 08.01.2009  ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва"
Проект постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку 

використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва"  
розроблено на виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства 
України", яким передбачена державна підтримка виробників продукції тваринництва, зокрема, і 
на голову сільськогосподарських тварин,  Закону України  "Про Державний бюджет України на 
відповідний рік", який передбачає видатки коштів державного бюджету для бюджетної 
тваринницької дотації та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 
2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 
1158. Прийняття даної постанови дасть можливість поліпшити фінансово-економічний стан 
сільськогосподарських товаровиробників, збільшити обсяги виробництва та рівень споживання  
продукції тваринництва на одну особу, підвищити доходи сільського населення та в деякій мірі 
стабілізувати соціально - економічний добробут на селі.

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

Пропозиції та зауваження до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України 
надсилати протягом місяця  з дня оприлюднення на адресу:  

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 
Департаменту ринків тваринництва з Головною державною племінною інспекцією або 

на адресу електронної пошти Державного комітету України з питань регуляторної політики  
01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 e-mail: mail@dkrp.gov.ua  

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження  Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва" 
розроблено на виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства  
України", яким передбачена державна підтримка виробників продукції тваринництва, зокрема в 
розрахунку на одну голову сільськогосподарської тварини, законів  України "Про Державний 
бюджет України на відповідний рік", який передбачає видатки коштів державного бюджету для 
бюджетної тваринницької дотації та пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України  від  
20.08.08 № 729 "Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва".
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З метою ефективного і своєчасного використання бюджетних коштів Мінагрополітики 
та регіонам в разі необхідності також надається право перерозподілу коштів.

Враховуючи важливість, актуальність та необхідність запровадження ідентифікації і 
реєстрації сільськогосподарських тварин на території України та з метою здешевлення вартості 
послуг з ідентифікації та реєстрації тварин для сільськогосподарських товаровиробників. 

Мета - забезпечити збільшення виробництва продукції тваринництва, збереження і 
нарощування поголів’я худоби і птиці, виконання Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства України», ефективне використання коштів, передбачених Законом 
України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» за КПКВК 2801210 «Бюджетна 
тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва». Сприяти 
збільшенню надходження на глибоку промислову переробку продукції тваринництва, 
запобігання вирізання мало вагового молодняку.

Постановою визначається механізм використання коштів державного бюджету на 
проведення ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби.

Прийняття даної постанови дасть можливість поліпшити фінансово-економічний стан 
сільськогосподарських товаровиробників, зменшити збитковість виробництва продукції 
тваринництва, наростити поголів’я худоби та птиці, збільшити обсяги виробництва та рівень 
споживання м’ясних продуктів на одну особу, підвищити доходи сільського населення та в 
деякій мірі стабілізувати соціально-економічний добробут на селі.

http://www.minagro.gov

 08.01.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання у 2008 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві»
  З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до Порядку використання у      2008 році коштів, передбачених у 
державному бюджеті для селекції в рослинництві» та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України робить оголошення про його 
публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для селекції в рослинництві» розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті 
Міністерства аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua 8 січня 2009 року.

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

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в
рослинництві» розроблено з метою стабілізації галузі рослинництва, визначення основних 
правових, організаційних та економічних засад державної політики щодо збільшення 
виробництва продукції рослинництва. 

Мета - надання державної підтримки селекції і насінництва пропонується з метою 
збільшення виробництва оригінального та високо репродукційного насіння зернових, 
технічних, овоче-баштанних культур, багаторічних трав, поліпшення якісних показників та 
репродукційного складу насіння і забезпечення реалізації потенційних можливостей сортів і 
гібридів та отримання за рахунок цього прибавки врожаю. 

Проект постанови визначає процедуру надання державної підтримки суб’єктам 
насінництва за закуплене суперелітне та елітне насіння зернових, технічних, овоче-баштанних 
культур, однорічних та багаторічних трав.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в 
рослинництві» з виділенням з державного бюджету      30 млн. гривень дасть змогу:
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- сільськогосподарським товаровиробникам за доступними цінами придбати 
суперелітне та елітне насіння сільськогосподарських культур;

- максимально закупити у науково-дослідних установах УААН, НАН, елітгоспах 
суперелітне та елітне насіння зернових, зернобобових, олійних, технічних культур, що 
фінансово покращить економічний стан суб’єктів насінництва;

- збільшити обсяг виробництва оригінального та суперелітного насіння до 20 тис. тонн; 
- створити конкурентоспроможні найсучасніші сорти і гібриди сільськогосподарських 

культур: кукурудзи з потенційним урожаєм зерна 90-150 ц/га, гібридів цукрових буряків з 
потенційною урожайністю коренеплодів 650-750 ц/га, гібридів соняшнику з олійністю 50-52% і 
урожайністю 35-40 ц/га, сортів озимої м’якої пшениці з урожайністю зерна 90-105 ц/га, ярого 
ячменю 70-90 ц/га, рису 65-75 ц/га, гречки 35-40 ц/га, проса 45-50 ц/га і картоплі урожайністю 
480-550 ц/га.

http://www.minagro.gov

 08.01.2009  ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту наказу „Про 
затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин 
Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту 
рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році”
Метою прийняття зазначеного наказу Міністерства аграрної політики України є 

приведення внутрішніх актів Мінагрополітики у відповідність з чинним законодавством з 
врахуванням останніх змін. Головною метою наказу є забезпечення державної політики щодо 
запобігання ввезення в Україну препаратів, що не пройшли державні випробування і 
реєстрацію, сумнівної якості та фальсифікованих.

Порядок визначає умови надання погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби 
захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню  у 2009 році, за кодами   УКТЗЕД 3808 10, 
3808 20, 3808 30, 3808 90.

Головдержзахист проводить експертизу документів, які завірені підписом та печаткою 
заявника, щодо погодження ввезення на митну територію України пестицидів за імпортом, які 
підлягають ліцензуванню у 2009 році.

Прийняття зазначеного наказу сприятиме дотриманню суб’єктами  господарювання 
законодавства у сфері захисту рослин та вимог щодо ввезення за імпортом зареєстрованих 
хімічних засобів захисту рослин. 

Зазначений наказ Міністерства аграрної політики України разом з  аналізом 
регуляторного впливу з -- поточного року знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства 
аграрної політики України – www.minagro.gov.ua/

Пропозиції та зауваження до зазначеного наказу Міністерства аграрної політики 
України просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: 01601 м. Київ-24, 
вул. Пилипа Орлика, 24/1 Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики 
України; 

або на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва: 01011, вул. Арсенальна 9/11.

ПОРЯДОК надання Головною державною інспекцією захисту рослин
Мінагрополітики України погодження  на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту 

рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України „Про захист рослин” та 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1123 „Про затвердження переліків 
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році”.

1.2. Порядок визначає умови надання погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби 
захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню, за кодами   УКТЗЕД 3808 10, 3808 20, 3808 
30, 3808 90, що використовуються у сільському господарстві (далі – погодження). 

ІІ. Порядок надання погодження 
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2.1. Для одержання погодження, яке видає Головна державна інспекція захисту рослин 
Мінагрополітики України (далі – Головдержзахист), суб`єкт господарювання  повинен подати 
до Головдержзахисту такі документи:

2.1.1. Заява про надання погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту 
рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році, у двох примірниках (додаток 1).

2.1.2. Копії документів, завірені підписом та печаткою заявника:
- контракту з нерезидентами та специфікації до нього. Якщо текст контракту або 

специфікації викладений іноземною мовою, то заявник додає переклад на українську мову, 
завірений установою, яка має право на здійснення офіційних перекладів;

- контракту з виробником готової препаративної форми для суб`єктів господарювання, 
які імпортують діючу речовину, призначену для виготовлення пестицидів, чи пестициди, які 
призначені для наступної розфасовки;

- посвідчення про державну реєстрацію препарату; 
- ліцензії, що підтверджує право суб`єкта господарювання на здійснення господарської 

діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами 
росту рослин);

- документа, який підтверджує наявність умов зберігання та реалізації товару 
(санітарний паспорт на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних
добрив).

Суб`єкти господарювання відповідають за достовірність інформації, наведеної у 
документах, поданих для отримання погодження.

2.2. Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких 
підлягає ліцензуванню у 2009 році  (додаток 2), підписується начальником Головдержзахисту, а 
в разі його відсутності – заступником і завіряється гербовою печаткою Головдержзахисту.

2.3. Головдержзахист у спеціальній книзі веде реєстрацію погоджень, виданих 
суб`єктам господарювання.

2.4. Погодження оформляється в трьох примірниках, два з яких передаються суб`єкту 
господарювання, – один для подальшого оформлення ліцензії в установленому законодавством 
порядку, другий – для пред`явлення митним органам при ввезенні хімічних засобів захисту 
рослин на територію України, третій  залишається в Головдержзахисті. 

2.5. Суб`єкт господарювання інформує Головдержзахист про фактичне ввезення 
зазначеної продукції за кожним контрактом до 1-го числа наступного місяця. 

2.6. У наданні погодження може бути відмовлено в разі, якщо:
2.6.1. Подається неповний або неоформлений належним чином комплект документів, 

передбачених пунктом 2.1 цього Порядку.
2.6.2. Препарати  не мають державної реєстрації в Україні.
2.6.3. Не надана інформація про ввезення зазначеної продукції.
У разі відмови в наданні погодження робиться відповідний запис в обох примірниках 

заяви про надання погодження, ставиться підпис заявника про ознайомлення з обґрунтованою 
причиною відмови у  видачі погодження.

2.7. Рішення про надання (або відмову) погодження суб`єкту господарювання надається 
Головдержзахистом протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви.

2.8. Рішення про відмову суб`єкту господарювання в наданні погодження на ввезення 
хімічних засобів захисту рослин може бути оскаржене в судовому порядку. 

2.9. Погодження та документи, подані суб`єктом господарювання згідно з пунктом 2.1 
Порядку, зберігаються 3 роки. 

2.10. Документи, прийняті згідно з пунктом 2.1 цього Порядку, у разі одержання 
погодження заявнику не повертаються.

http://www.minagro.gov
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4. ПОДІЇ, ФАКТИ

27 січня 2009 року в м .  Тбілісі відбулося засідання  у Міністерстві сільського 
господарства Грузії, присвячене презентації та обговоренню питань складських 
документів на зерно в країнах – членах ГУАМ. Презентацію було проведено експертами 
Інституту розвитку агарних ринків( м. Київ, Україна)  на чолі з Директором інституту -
академіком Віктором Євгеновичем Андрієвським відповідно до рішення засідання країн –
членів ГУАМ, що мало місце в Києві  22- 23 вересня 2008 року. 

Українська делегація представила інформацію про досвід українських зерно 
виробників, підприємців зернопереробної промисловості та фахівців по створенню та 
впровадженню системи складських документів на зерно. 

На засіданні були присутні Міністр сільського господарства Грузії та його заступники, 
засновники Асоціації «Глобал –агро», керівники державних установ, міжнародних організацій, 
комерційних банків, підприємці зернопереробної промисловості та фермери -  зерно 
виробники.

Результатом обговорення стали прийняті учасниками засідання рішення щодо 
створення робочої групи у складі українських та грузинських експертів з метою розробки 
документів, в тому числі законодавчої бази, для впровадження даної системи в Грузії. Також 
було погоджено питання щодо створення ініціативної групи із залученням фахівців Асоціації « 
Глобал – агро» та Інституту розвитку аграрних ринків (Україна)  з метою проведення 
попереднього аналізу законодавчої бази Грузії. 

Також було узгоджено пропозицію  представника  Посольства України в Грузії щодо 
внесення даного питання , як спільного проекту Сторін, у перелік заходів у сфері АПК  у Новій 
Міждержавній  Програмі економічної співпраці між Україною та Грузією на період 2009 -2011 
рр., що зараз знаходиться а стадії розробки. 

Міністерство сільського господарства Грузії, Міністерство економічного розвитку 
Грузії, Зернова асоціація « Глобал- агро» та Інститут розвитку аграрних ринків ( Україна) 
підписали Протокол даного засідання , що засвідчив погодження усіх сторін на виконання  
прийнятих  під час засідання рішень. 

 15.01.2009 Юлія Тимошенко переконана, що Нацбанк 
України в будь-якому випадку візьме участь у рефінансуванні банків, які 
пролонгуватимуть кредити аграріям 

Попри гучні заяви, Національний банк України буде змушений взяти участь у програмах 
рефінансування банків, які пролонгують кредити аграрним підприємствам. Про це заявила на 
нараді з головами облдержадміністрацій та мерами обласних центрів Прем'єр-міністр України 
Юлія Тимошенко. "Як прописано в Законі "Про державний бюджет", в 2009 році 
рефінансування здійснюється спільними зусиллями НБУ та уряду. Якщо Нацбанк буде 
ухилятися - це пряме порушення закону, і це вже справа Генеральної прокуратури", - заявила 
Прем'єр-міністр.  
В той же час Юлія Тимошенко нагадала про домовленості, які існують між Нацбанком та 
урядом про рефінансування банків, які будуть пролонгувати кредити для аграрників. "Ми маємо 
забезпечити пролонгацію кредитів для аграрних підприємств до тієї межі, яка може дати добру 
світову кон'юнктуру на зерно", - підкреслила вона.  
Під час наради Юлія Тимошенко доручила керівникам обладміністрацій провести аналіз, які 
банки та їх обласні відділення не виконують відповідних домовленостей, а Міністерству 
аграрної політики доручила організувати збір та систематизацію такої інформації. "Зберіть 
банки, ваші обласні філії, сядьте і проведіть із ними розмову. А ми будемо намагатися 
працювати з Нацбанком, щоб гроші потрапляли не напряму в економіку, коли вони обвалюють 
гривню, а в рефінансування", - підкреслила Прем'єр. 

Укрінформ
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 15.01.2009  Уряд планує відновити в містах України роботу 
сільгоспринків

Уряд планує відновити в містах України роботу сільгоспринків, на яких сільські 
виробники продукції могли б безпосередньо реалізовувати свій товар споживачам. 

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що в уряді розробляється така програма, 
повідомила сьогодні на нараді з губернаторами і мерами обласних міст прем`єр-міністр України 
Юлія ТИМОШЕНКО. 

“Сьогодні нам потрібно для селян, для фермерів, для дрібних і приватних виробників 
надати реальний ринок збуту. Ви знаєте, про що вони вам усі кажуть, – про те, що не можуть 
збути свою продукцію, про те, що в них молоко купують нижче собівартості, м`ясо – за 
викидними цінами, а потім продають втридорога”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. 

Вона уточнила, що згідно з програмою, планується створення легких сільгоспринків. 
При цьому буде забезпечена система доставки сільгоспвиробників на ці ринки. 

Вона уточнила, що буде налагоджене виробництво легких збірних конструкцій для 
таких ринків, і вони будуть розміщені в населених пунктах, “якомога густіше”. 

Також Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що виробникам надаватимуться і приміщення для 
зберігання продукції. 

Прем`єр підкреслила, що на сьогодні в Україні практично не залишилося справжніх 
ринків з продажу сільгосппродукції, всі вони перетворилися практично на супермаркети.  

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що створення таких ринків збільшить ринок збуту 
металопродукції і машинобудівних підприємств, які зможуть продавати автобуси для 
перевезення сільгоспвиробників на ринки. 
       УНІАН

 15.01.2009 Аграрный фонд Украины в 2008 году закупил более 1,2 млн. тонн 
зерна и предоставил займы под залог 1,2 млн. тонн зерновых

Аграрный фонд в 2008 г. закупил в государственный продовольственный резерв 1,237 
млн. тонн зерна на общую сумму 1,42 млрд. грн. 

Как сообщили в фонде 15 января, в частности, по форвардным контрактам закуплено 
70,438 тыс. тонн зерна на сумму 75,067 млн. грн, по спотовым - 1,167 млн. тонн на 1,345 млрд. 
грн.  

В минувшем году Аграрный фонд также предоставил сельскохозяйственным 
производителям займы на сумму 788,587 млн. грн. под залог 1,208 млн. тонн зерна.  

В Аграрном фонде также сообщили, что в 2008 г. он закупил в государственный 
продовольственный резерв 25,2 тыс. тонн сахара на сумму 80,65 млн. грн.  

Как сообщалось, в минувшем году Аграрный фонд должен был закупить в 
государственный продовольственный резерв 881 тыс. тонн продовольственного зерна и 278 тыс. 
тонн сахара.  

Позже правительство Украины также поручило фонду предоставлять аграриям займы 
под залог зерновых.  

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 г. и 
является уполномоченным государственным учреждением по реализации ценовой политики в 
агропромышленном секторе и принадлежит к сфере управления Минагрополитики. 
    Интерфакс-Украина

 14.01.2009 Сокращение расходов в бюджете-2009 на развитие 
АПК может привести к снижению производства продукции 
растениеводства на 25-30% - эксперт 

Урезанные расходы государства на развитие агропромышленного сектора в сочетании с 
экономическим спадом могут привести в 2009 г. к снижению выпуска продукции 
растениеводства на 25-30%, а также к дальнейшему сокращению поголовья крупного рогатого 
скота на 5-7%...  

Об этом сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Евгений Окша.  
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По словам эксперта, государственный бюджет 2009 г. значительно снижает 
финансирование аграрного сектора Украины и не будет способствовать его развитию. По 
сравнению с 2008 г. общие расходы бюджета на цели АПК сократились почти вдвое - с 12,1 до 
6,4 млрд. грн.  

По мнению Е.Окши, предусмотренная сумма существенно ниже реальных потребностей 
аграрного сектора в текущей экономической ситуации. "Кризисные явления, затронувшие в том 
числе и сельскохозяйственных производителей, побудили к принятию ряда антикризисных 
законов, однако основа финансирования программ по оздоровлению сельского хозяйства 
закладывается бюджетом. Расходы текущего бюджета в меньшей степени направлены на 
поддержку непосредственного производителя и в большей степени на финансирование 
институтов образования и управленческих структур. Такое распределение денежных потоков 
стало вынужденной мерой, поскольку финансирование бюджетных учреждений не может быть 
снижено значительно", - отметил Е.Окша.  

Эксперт обратил внимание на сокращение на 84% государственной дотации на 
стимулирование производства продукции животноводства и растениеводства, которая 
предполагает выделение средств за каждый гектар засеянной площади и увеличение поголовья 
скота. Кроме того, в этом году выделяется в 5,5 раза меньше средств на удешевление кредитов 
сельхозпроизводителей, что, учитывая их существенное удорожание и ужесточение требований 
по их выдаче, приведет к сокращению объемов кредитования сектора.  

По мнению эксперта, также негативно повлияет на отрасль АПК сокращение на 46% 
компенсации Пенсионному фонду потерь от использования сельхозпроизводителями 
специальной ставки по оплате сбора на обязательное пенсионное страхование.  

Таким образом, сокращение финансирования АПК приведет к снижению объемов 
производства в отрасли. 
      УНІАН

 21.01.2009 Кабмин исключил вылов и разведение деликатесных 
морепродуктов и земноводных из видов хоздеятельности, подлежащих 
льготному налогообложению 

Кабинет министров исключил вылов и разведение деликатесных морепродуктов и 
земноводных из видов хоздеятельности, подлежащих льготному налогообложению. Такое 
решение принято сегодня на заседании правительства, сообщил министр аграрной политики 
Юрий Мельник, передает корреспондент РБК-Украина. Он уточнил, что указанный вид 
деятельности не будет пользоваться специальным режимом при уплате НДС, который в 
настоящее время действует в Украине для предприятий АПК. "Логика этого решения понятна, 
поскольку деликатесы употребляют обеспеченные люди, которые платят за них большие 
деньги", - сказал министр. 
РБК-Украина

 21.01.2009 Украина с начала 2008/09 МГ экспортировала около 14 млн. тонн 
зерна 

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2008 г. - июнь 2009 г.) уже 
экспортировала около 14 млн. тонн зерна, сообщил заместитель министра аграрной политики 
Ярослав Гадзало.  

Как сообщил замминистра 21 января, в частности, за 6 месяцев текущего МГ (с 1 июля 
2008 г. по 1 января 2009 г.) экспорт зерна из страны составил более 13 млн. тонн, а за 20 дней 
января - почти 1 млн. тонн.  

"Мы удовлетворены темпами экспорта зерна", - сказал Я.Гадзало.  
Он отметил, что в декабре-январе экспорт зерна был активным, несмотря на то, что 

обычно в этот период наблюдается его снижение.  
Замминистра также сообщил, что Минагрополитики после получения статистических 

данных о валовом сборе зерновых в 2008 г. повысило оценку возможного экспорта зерна в 
текущем МГ примерно на 2 млн. тонн - до более 25 млн. тонн.  

"Оценка экспорта увеличена до более 25 млн. тонн", - сказал он.  
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Я.Гадзало напомнил, что Украина собрала в минувшем году 53,3 млн. тонн зерна (в 
учетном весе), тогда как урожай ожидался в объеме 51,2 млн. тонн.  

По его словам, из-за активного экспорта сейчас наблюдается рост внутренних цен на 
зерновые. Замминистра также отметил, что в настоящее время несколько меняется география 
украинского экспорта из-за повышения Евросоюзом ввозных пошлин на зерновые. В общей 
структуре экспорта, по данным Я.Гадзало, преобладают кукуруза, а также фуражная пшеница и 
ячмень.  

По данным Государственного комитета статистики, Украина в 2008 г. собрала 53,3 млн. 
тонн зерна (в весе после доработки), что на 82% больше, чем в 2007 г. 
        Интерфакс-Украина

 29.01.2009 В 2008 году сельскохозяйственные 
предприятия Украины застраховали 693 тыс. 900 га посевов, что 
составляет 2,6% от общей площади
В 2008 году сельскохозяйственные предприятия Украины застраховали 693 тыс. 

900 га посевов, что составляет 2,6% от общей площади (по оперативным данным на середину 
декабря 2008 года), сообщает "Агрострахование".  

По данным правительства, договоры страхования заключили 848 предприятий. 
Субсидии для снижения стоимости аграрного страхования получили 768 производителей. 
Министерство аграрной политики перечислило 46,5 млн. грн. в регионы для субсидирования 
страховых премий. Страхователям выплачено 45,3 млн. грн. или 97,5%. 

Всего в 2008 году Кабинет Министров Украины предусматривал выделить 200 
млн. грн. для субсидирования страховых премий по договорам страхования 
сельскохозяйственных культур. Летом сумма бюджетных средств на субсидирование аграрного 
страхования была уменьшена до 100 миллионов гривен. Предварительные данные по 2008 году 
свидетельствуют, что будет использовано примерно 50% от выделенных средств.  

В Государственном бюджете Украины на 2009 год средства для субсидирования 
страхования сельскохозяйственных культур не предусмотрены. Эксперты ожидают 
значительного уменьшения объемов аграрного страхования в 2009 году в первую очередь из-за 
отсутствия государственной поддержки. Другим важным фактором является отсутствие средств 
у страхователей в связи с падением цен на сельскохозяйственную продукцию в 2008 году. 
УНИАН

 28.01.2009 Куриный жир или морские водоросли как топливо для самолетов
Как пишет журналист "USA Today" Дэн Рид, технология, разработанная немецкими 

учеными для военной машины Адольфа Гитлера, может теперь оказаться полезной 
человечеству. В США авиакомпании, производители самолетов, двигателей и запчастей, а также 
правительство США, экологи и даже нефтяные компании работают сейчас совместно для того, 
чтобы к 2020 году обеспечить переход на биотопливо или синтетическое топливо хотя бы части 
огромного парка американских самолетов, которые сейчас ежегодно сжигают 19 млрд. галлонов 
керосина. 

В качестве возможных источников топлива называют животный (в особенности 
куриный) жир, морские водоросли, растение-сорняк ятрофу, а также жидкое топливо, созданное 
по нацистской технологии Фишера-Тропша путем перегонки из угля или природного газа. 

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, к 2025 году каждый 
четвертый самолет будет летать на синтетическом или биологическом топливе, говорится в 
статье, а к 2030 году ? каждый третий. Безусловно, авиакомпании утверждают, что заботятся о 
защите окружающей среды и сокращении выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Однако, 
как подсчитал Д.Рид, велика и материальная заинтересованность. Даже сокращение затрат на 
керосин на 5% позволит сэкономить 3 млрд долларов; обычные прибыли редко дотягивают до 
этой цифры. Более того, Евросоюз вводит штрафы на чрезмерное загрязнение, и его примеру 
могут последовать и другие страны, заключает автор статьи. 
   ЛIГАБiзнесIнформ
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5. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР
У січні 2009 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків

підготували наступні друковані видання:
 черговий номер журналу " Теорія і практика ринків"( № 1-2/ 2008 ( 4-5)), 

присвяченого висвітленню проблем земельних та майнових відносин в 
Україні.
(Отримати друкований примірник можна у офісі ІРАР за адресою: вул. Михайлівська 24 б, офіс 
81, 83,  м. Київ, Україна 01001
Контактна особа: Тамара Зикова,  Фахівець з питань зв'язків з громадськістю, 
тел..: +38 044 3907008)

надали наступні інтерв’ю та консультації:
 інтерв’ю українському радіо «Голос Києва». Тема: «Сільське господарство в 

умовах фінансово-економічної кризи». Трансляція відбудеться  2 лютого 2009 
року;

 коментар заступника директора ІРАР Корінця Р.Я. на каналі «1+1» щодо 
продовження депутатами ВР мораторію на продаж с/г землі;

  http://tsn.ua/ua/ukrayina/deputati-vr-prodovzhili-moratorii-na-prodazh-s-g-zemli.html

брали участь у наступних заходах: 
 засідання  у Міністерстві сільського господарства Грузії, присвячене презентації 

та обговоренню питань складських документів на зерно в країнах – членах 
ГУАМ, що відбулося 27 січня 2009 року в м. Тбілісі. Презентацію було проведено
експертами Інституту розвитку агарних ринків( м. Київ, Україна)  на чолі з 
Директором інституту - академіком Віктором Євгеновичем Андрієвським
відповідно до рішення засідання країн – членів ГУАМ, що мало місце в Києві  22-
23 вересня 2008 року;

 засідання у Міністерстві економіки на тему: «Окремі аспекти переговорів щодо 
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС». Організатор засідання –
міністерство економіки України;

 круглий стіл з питань реалізації проекту ЄС «Виконання Україною зобов'язань 
щодо членства в СОТ та реалізації політики добросусідства в сільському 
секторі». Організатор круглого столу – Міністерство аграрної політики України;

та у розробці наступних документів:
 довідка на тему:  «Подорожчання на газ може призвести до збитковості 

виробництва хліба та м’ясної продукції» ( підготовлено на прохання керівництва 
УАК ).  Матеріал розміщено на сайті Української аграрної конфедерації.
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6. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Експерт ІРАР,  доктор економічних наук Осташко Т.О. пропонує вашій увазі коментар 
на тему: 

Ціноутворення на м'ясомолочному ринку в умовах девальвації 
гривні та фінансово-економічної кризи

Визначення проблеми. Лібералізація торговельних режимів після вступу України до 
СОТ привела до зниження цінової конкурентоспроможності м'ясомолочної продукції 
вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, а в результаті – до різкого зростання 
імпорту, зниження обсягів внутрішнього виробництва і скорочення поголів'я 
сільськогосподарських тварин. Тільки за 8 місяців 2008 року імпорт продукції тваринництва у 
грошовому вимірі подвоївся  порівняно із відповідним періодом 2007 року, зокрема, імпорт 
м'яса та м'ясних субпродуктів за цей період зріс майже у 6 разів. Хоча ці процеси посприяли 
стабілізації цін на споживчі товари на внутрішньому ринку, вони боляче вдарили по власним 
виробникам. У найбільш критичному стані опинилась галузь свинарства. Проте із різким 
зниженням курсу гривні до долара США виникає питання, чи стануть 
конкурентоспроможними за ціною вітчизняні м'ясомолочні продукти, і чи потрібні в цих 
умовах  додаткові механізми захисту м'ясомолочного ринку. Відкритим є також питання 
впливу фінансово-економічної кризи на ціноутворення.  

Аналіз ситуації. Хоча  Закон України № 676-VI «Про внесення змін до Закону України 
«Про Митний тариф України» був  прийнятий Верховною Радою України 17 грудня 2008 року, 
зміни до митного тарифу відповідно  до звіту Робочої групи із вступу України до СОТ 
відбулися одразу після  набуття Україною членства у СОТ. Це спричинило зниження 
конкурентоспроможності національних виробників на внутрішньому агропродовольчому ринку 
країни  і втрати ними частини ринку. Найбільш відчутними стали негативні наслідки для 
вітчизняних виробників  м'яса та м'ясопродуктів, значну частину яких складають господарства 
населення. Отже, ситуація на ринку вплинула і на доходи сільських домогосподарств.

За 8 місяців 2008 року імпорт мороженого м'яса великої рогатої худоби (ВРХ) зріс у 1,5 
рази за рахунок ввезення обвалених туш,  що вказує на  низьку якість м'яса, яке імпортується. 
Конкурентною перевагою національних виробників яловичини і телятини є те, що вони 
працюють у сегменті свіжого та охолодженого м'яса (морожене м'ясо складає лише 29% м'яса 
ВРХ, виробленого в Україні). Хоча імпорт мороженої яловичини і телятини зростає, а власне 
виробництво скорочується, імпорт складає лише 10% від обсягів внутрішнього промислового 
виробництва  яловичини і телятини. Таким чином, імпорт м'яса ВРХ поки що не загрожує 
національним виробникам, хоча тривожними тенденціями є зменшення виробництва м'яса  і 
поголів'я худоби. 

Протягом 8 місяців 2008 року майже у 4 рази зріс імпорт свіжої, охолодженої або 
мороженої свинини у порівнянні із відповідним періодом 2007 року. (рис.1). 
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Рис.1.Співвідношення промислового виробництва та імпорту свинини у січні-
серпні 2007 та 2008 рр.

Протягом 2008 року на ринку свинини склалася критична ситуація для 
національних виробників. Якщо у січні-серпні 2007 року імпорт складав 23,3% від обсягів 
промислового виробництва свинини, то у січні-серпні 2008 року - 99,9%, тобто обсяги 
імпорту практично зрівнялися з обсягами власного промислового виробництва. 

Ситуація на ринку м'яса птиці не є настільки критичною, як на ринку свинини. 
Зростає виробництво та споживання м'яса птиці.  Більше того, експерти Міністерства 
сільського господарства США вважають Україну потенційним конкурентом на ринках Азії. 
Всього за січень-вересень 2008 року було експортовано 5,5 тис. тонн м'яса птиці, що у 3,6 рази 
більше у порівнянні з відповідним періодом 2007 року.

Висновки та пропозиції.
1. Особливістю ринка м'яса та м'ясних продуктів є висока еластичність попиту  за 

доходом населення. На рис.2 представлені дані, які дозволяють оцінити напрямки зміни в 
обсягах споживання м'ясних і молочних продуктів населенням при зростанні реальних наявних 
доходів населення. Із зростанням реальних доходів зростає споживання  м'яса і м'ясних 
продуктів населенням, проте темпи зростання  споживання  значно  нижчі.  У середньому  
протягом  2005-2007   років   один відсоток зростання реальних доходів населення забезпечував 
0,6% зростання споживання домогосподарствами м'яса. Споживання молока  і молочних 
продуктів також залежить від доходів населення, проте, темпи зростання споживання значно 
відстають від темпів зростання доходів. У середньому протягом 2002-2007 років кожний 
відсоток зростання реальних доходів населення забезпечував лише  0,24% зростання 
споживання молока  молочних продуктів, а у 2007 році при зростанні реальних доходів 
населення на 12,6% споживання молока і молочних продуктів домогосподарствами 
зменшилося на 0,9%. Таким чином, попит на ринку молока близький до насичення, і ринок 
може розширюватися лише за рахунок пропозиції більш якісної продукції. Зростання 
споживання м'яса забезпечується в основному за рахунок споживання більш доступного за 
ціною м'яса птиці і свинини, споживання ж м'яса ВРХ залишається практично на одному рівні.
Загалом, більш дешеве біле м'ясо птиці витісняє з харчових раціонів населення червоне. Ці 
тенденції будуть тривати протягом фінансово-економічної кризи. Висока еластичність попиту  
на яловичину та свинину за доходом населення вказує  на відповідно високі  ризики галузі в 
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зв’язку з економічною кризою. Таким чином, в умовах фінансово-економічної кризи виробники 
яловичини та свинини потребуватимуть державної підтримки.
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Рис.2. Динаміка споживання м'ясних і молочних продуктів  в домогосподарствах  (в 
перерахунку у первинний продукт) в середньому за місяць у розрахунку на одну особу і 
динаміка реальних наявних доходів населення, у % до попереднього року

Джерело даних: Держкомстат України

2. Негативні наслідки лібералізації торговельних режимів після вступу України до 
СОТ учасники м'ясомолочного ринку відчують саме у час розгортання економічної кризи в 
країні. Основний ризик пов'язаний із зниженням поголів'я худоби і зменшенням внутрішнього 
виробництва. За січень-вересень 2008 року чисельність поголів'я ВРХ скоротилося на 7%, а в 
сільськогосподарських підприємствах – на 10,4% порівняно із відповідним періодом 2007 року. 
Поголів'я свиней за цей період зменшилося на 10,4%. Для більшості видів м'ясопродуктів 
протягом 10 місяців 2008 року було характерне зниження виробництва порівняно із 
відповідним періодом 2007 року. Зокрема, виробництво яловичини мороженої склало лише 
69,1%, свинини мороженої  – 60,1%, м'яса птиці мороженого – 81% від показників відповідного 
періоду 2007 року. Скорочення виробництва м'ясопродуктів в умовах розгортання економічної 
кризи є чинником зростання цін на споживчому ринку.

3. Доцільно підтримати запровадження норм законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку з 
світовою фінансовою кризою (№ 3379), прийнятого у другому читанні Верховною Радою 
України, потім ветованого Президентом України (16.01.2009 вручено подання на подолання 
вето). Законопроектом передбачено вжити додаткових заходів з тимчасового обмеження 
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імпорту товарів по окремим позиціям, що мають високі темпи зростання імпорту, які не можна 
пояснити звичайною ціновою кон’юнктурою або факторами міжнародного розподілу праці. 
Лише за 8 місяців 2008 року у 2,8 рази зріс імпорт охолоджених або морожених їстівних 
субпродуктів ВРХ, свиней, овець, кіз; в 1,6 разів зріс імпорт свіжого, охолодженого або 
мороженого м'яса та їстівних продуктів свійської птиці. Зростання відбулося за рахунок 
морожених частин та субпродуктів свійської птиці. Законопроект пропонує встановити 
тимчасову цільову надбавку до діючих ставок ввізного мита у розмірі в 12% на свинину свіжу, 
охолоджену або морожену (обвалену), харчові субпродукти ВРХ, свиней, овець, кіз, м'ясо та 
харчові субпродукти свійської птиці (обвалені, крила, спинки, шия, печінка). Як видно з 
переліку товарних позицій, цей закон у разі подолання вето Президента захищатиме ринок від 
надходження дешевої і неякісної (м'ясо механічної обвалки) продукції на внутрішній ринок.  

4. Частка імпорту  в загальному споживанні м’яса перевищує чверть і збільшується 
після вступу до СОТ. Таким чином, різка зміна валютних курсів, що відбувається останнім 
часом, яка може стати бар'єром на шляху імпорту м'яса і м'ясопродуктів, може 
спричинити не тільки зростання цін на м'ясні продукти, але і дефіцит м'ясної сировини 
на внутрішньому ринку. В поточній ринковій ситуації на перший план серед факторів оцінки 
необхідності тарифного захисту внутрішнього ринку виходять валютні курси, оскільки від їх 
рівня залежить і цінова конкурентно-спроможність продукції національного виробництва, і 
оптимальні обсяги підтримки внутрішнього виробника. Таким чином, при розрахунках обсягів 
державної підтримки виробників доцільно брати до уваги зміни валютних курсів. Так, наші 
розрахунки показали, що при курсі 10,8 грн/євро не доцільно виділяти кошти на підтримку 
внутрішнього виробника курятини, оскільки він є конкурентноздатним за ціною. 

На рис.3 представлено методику, яка використовується нами для оцінки цінової 
конкурентоспроможності свинини вітчизняного виробництва. Методика використовує дані 
Агентства сільськогосподарського розвитку Польщі, дані щодо валютних курсів, дані 
Міністерства аграрної політики, інформаційного агентства Украгроконсалт,  а також 
законодавство ЄС щодо експортних субсидій. На рис.3 представлено оцінки цінової 
конкурентоспроможності заморожених напівтуш свиних 2 категорії в шкурі, основним 
імпортером яких в Україну є Польща. Дані представлені  за липень та листопад 2008 року, що 
дозволило оцінити зміни у ціновій конкурентоспроможності.

Розрахункова мінімальна ціна імпортованої польської свинини на нашому ринку 
оцінюється нами наступним чином. За даними АСР Польщі на внутрішньому ринку Польщі 
оптові ціни реалізації  свинини (морожених напівтуш)  м'ясопереробними підприємствами 
складали у перший тиждень липня  2008 року 6,52 польських злотих або  3.097 дол. США за кг 
(без ПДВ). З 30 листопада 2007 року Єврокомісія запровадила доплати до вивозу свинини у 
розмірі 31,10 євро за 100 кг. З урахуванням експортних субсидій (0.489 дол. США на кг) 
мінімальна митна вартість, за якою польським експортерам вигідно експортувати м'ясо, складає  
принаймні 2.61 дол. кг. Ціна імпортного товару з урахуванням митного тарифу (10%),  ПДВ 
(20%) та мінімальної 5%-ї рентабельності складе принаймні 3.61 дол. США за кг. Для 
порівняння, оптово-відпускні ціни з ПДВ вітчизняних переробних підприємств на морожені 
свині напівтуші  ІІ категорії у шкурі складали у липні 2008 року  23,96 грн. або 4.94 дол. США 
за кг. 

Аналогічні розрахунки з урахуванням зміни цін виробників у Польщі та в Україні, зміни 
валютних курсів, а також відміни з 7 серпня 2008 року експортних субсидій на морожені свині 
напівтуші були проведені станом на листопад 2008 року. 

Як показують розрахунки, протягом липня-листопада 2008 року ціни на  свинину 
знизилися як на нашому внутрішньому ринку, та і на внутрішньому ринку Польщі. Якщо у 
липні ціни вітчизняних виробників на 37% перевищували мінімальні розрахункові ціни 
польського м'яса, то у листопаді – на 29% (різниця скорочується переважно завдяки валютним 
курсам). Підкреслимо, що розрахунки робилися для мінімального 5% рівня рентабельності 
імпортного м’яса. Фактично ж у листопаді 2008 року польська свинина реалізувалася на 
внутрішньому ринку України за ціною  3.16 дол. США за кг, тобто рентабельність імпорту 
фактично складала 12%.   
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Рис. 3. Цінова конкурентоспроможність імпорту польської свинини (морожених напівтуш 
свиних ІІ категорії в шкурі): липень та листопад  2008 р. , дол. США за кг. 

Джерело даних: розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України, Агенції 
сільськогосподарського ринку Польщі, інформаційного агентства Украгроконсалт.

Неважко підрахувати, що при зростанні курсу долара США до гривні  цінова 
конкурентоспроможність вітчизняних продуктів зміцнюється, а при курсі  понад 7.8 грн. 
за дол. США українська свинина виграє цінову конкуренцію. Проте, це створить 
небезпеку зростання цін на внутрішньому ринку в умовах дефіциту м'ясної сировини.

Таким чином, регулювання внутрішнього ринку м'яса та м'ясопродуктів в умовах 
фінансової кризи має спрямовуватися на формування внутрішнього попиту,  недопущення 
зростання цін та уникнення дефіциту пропозиції м'ясної сировини на внутрішньому ринку. Для 
цього  необхідно організувати систему моніторингу цінової конкурентоспроможності 
критичних груп товарів на агропродовольчому ринку в умовах коливання валютних курсів і 
цінової кон'юнктури світових агропродовольчих ринків.




