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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
30 серпня 2012 року № 521/2012
Про звільнення М. Безуглого з посади першого заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України
Звільнити БЕЗУГЛОГО Миколу Дмитровича з посади першого заступника
Міністра аграрної політики та продовольства України.
www.president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 серпня 2012 р. № 521
Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
1. Виділити Запорізькій облдержадміністрації 483,322 тис. гривень для
відшкодування майнової шкоди (збитків) у зв’язку з проведенням протиепізоотичних
заходів у с. Комишуватка Приморського району Запорізької області.
2. Міністерству фінансів здійснити 1 серпня 2012 р. зазначені видатки за
рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
3. Запорізькій облдержадміністрації забезпечити виплату коштів за
призначенням та подати Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт
про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.
www.kmu.gov.ua
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
30.08.2012
КМ України: мінімально допустимий рівень закупівельної ціни на молоко у
населення може скласти 2,20 грн. без ПДВ
За ініціативою Прем'єр-міністра Миколи Азарова, КМ України планує
встановити мінімально допустимий рівень закупівельної ціни на молоко у населення на
рівні 2,20 грн. без урахування ПДВ. Прем'єр-міністр назвав неприпустимою ситуацію,
коли в цілому ряді областей країни молоко у населення закупається за ціною 1,6-1,8
грн. "До 70% молока в країні виробляється приватними сільгоспвиробниками, яких
необхідно захистити від різних спекулянтів, що закуповують молоко за штучно
заниженими цінами", - підкреслив Микола Азаров.
Прем'єр-міністр також доручив Мінагрополітики до кінця серпня розробити і
внести на розгляд Кабінету Міністрів проект закону, який зобов'яже переробників
молока розміщувати на упаковках молочних продуктів, вироблених з додаванням
замінників молочних інгредієнтів, напис "із замінниками молочних інгредієнтів".
Використання в назві таких продуктів похідних від традиційних назв - "сирок",
"сметанка" і так далі - пропонується заборонити. Проект закону має передбачати, що
молочна продукція, виготовлена з використанням замінників, буде розміщуватися на
окремих полицях і стелажах та спеціально позначатися.
На думку Прем'єр-міністра, такий закон в першу чергу захистить права
споживачів, дозволить їм легко відрізняти натуральні молочні продукти від продуктів,
виготовлених з використанням замінників, а також дозволить знизити роздрібні ціни на
продукти із замінниками молочних інгредієнтів і підтримає сумлінних вітчизняних
виробників і переробників молока .
Інформаційна компанія "ПроАгро"
30.08.2012
Україна в 2012/13 МР може обійти Росію за обсягом експорту зерна
У поточному сезоні Україна має всі шанси обійти Росію в експорті зерна. Таку
думку висловив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
"Україна має великі можливості з експорту сільгосппродукції. Ми можемо без
проблем для внутрішнього ринку продати 22 мільйони тонн зерна. Росія в цьому сезоні
може продати 15-17 мільйонів тонн, ми її обійдемо, - сказав він. - Зараз є проблема:
Росія щомісяця продає 2 млн. тонн зерна, Україна не може "перейти" через 1,5 млн.
тонн. Тобто у нас зараз дуже низькі темпи".
У той же час, щоб отримати максимальний прибуток, аграріям краще терміново
позбутися зерна, а ось кукурудзу притримати на 4-5 місяців. Про це заявив президент
Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в інтерв'ю Першому
національному телеканалу. "Якщо порівняти зберігання на елеваторах (зерна. - Ред.), то
можна втратити додаткову вартість. Тому пшеницю треба не чекати, а продавати,
ячмінь теж", - сказав він. Закупівельні ціни на пшеницю майже досягли "стелі". "Якщо
говорити про продовольчу пшеницю, ми маємо дуже високу ціну (закупки. - Ред.)", сказав він. За словами Козаченка, закупівельна ціна на пшеницю може змінитися за
найближчі п'ять місяців тільки на 10-15% на внутрішньому ринку.
Дело
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Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень
2012 - червень 2013 рр..) і за станом на 27 серпня склав 2,74 млн. тонн, що на 82,6%
більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, зокрема, за
станом на 27 серпня експорт пшениці зріс удвічі - до 1,17 млн. тонн (з них 823,6 тис.
тонн продовольчої, 348 тис. тонн - фуражної). У той же час, експорт ячменю
скоротився на 42,7% - до 0,5 млн. тонн.
Експорт кукурудзи на вказану дату становив 1,04 млн. тонн проти 48,4 тис. тонн
на аналогічну дату минулого року.
За даними міністерства, з початку серпня Україна експортувала 1,54 млн. тонн
зерна, у тому числі 0,8 млн. тонн пшениці, 0,46 млн. тонн ячменю і 0,25 млн. тонн
кукурудзи.
Як відзначає Мінагропрод, експорт ріпаку з початку поточного МР і за станом
на 27 серпня збільшився на 12% у порівнянні з показником на аналогічну дату
минулого МР - до 215,2 тис. тонн, сої - в 3,5 рази до 112,9 тис. тонн. Експорт
соняшнику склав 257,4 тис. тонн, тоді як на вказану дату в минулому МР - 421,2 тис.
тонн.
Як повідомлялося з посиланням на баланс міжвідомчої робочої групи
Мінекономрозвитку і торгівлі, Мінагропроду, Української зернової асоціації та
Держстату, експорт зерна з України в 2012/2013 МР прогнозується на рівні 20,3 млн.
тонн проти 21,95 млн. тонн в 2011/2012 МР.
Інтерфакс-Україна
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27.08.2012
Україна з початку 2012/13 МР експортувала 2,7 млн. т зерна – МінАПіП

16.08.2012
Аграрії України забезпечені необхідними засобами для проведення осінньої
посівної – МінАПіП
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За оперативними даними регіонів, на 16 серпня 2012 сільськогосподарські
підприємства України забезпечені необхідними засобами для проведення осінньої
посівної кампанії під урожай 2013 р., повідомив директор департаменту землеробства
Олександр Демидов, передає прес-служба МінАПіП.
За словами О. Демидова, забезпеченість сільгосппідприємств насінням озимих
зернових до осінньої сівби під урожай 2013 складає 1,7 млн. т, або 101% потреби. На
сьогоднішній день до посівних кондицій вже доведено 68% насіння.
О.Демидов також зазначив, що в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській,
Миколаївській і АР Крим через складні погодні умови в цьому році залишається
актуальним питання забезпечення якісним насінням.
У зв'язку з цим директор департаменту землеробства нагадав, що ще в
минулому році уряд направив 20 млн. грн. на закупівлю близько 3 тис. т високоякісного
насіння озимих культур, з них близько 90% - озима пшениця. Це насіння зараз
реалізується господарствам південних регіонів, які постраждали від посухи.
О.Демидов повідомив, що сьогодні сільгосппідприємства підготували грунт до
сівби озимих культур на площі 7 млн. га, або 77% прогнозу (у 2011 р. на цю дату - 7,3
млн. га). На сьогодні триває сівба озимого ріпаку, якого посіяно 136 тис. га (14% до
прогнозу).
Аграрії продовжують закупівлю мінеральних добрив. Зараз забезпеченість
добривами складає 35%, або 225 тис. т, що більше, ніж у минулому році на 10%.
Директор департаменту землеробства також додав, що зараз в регіонах
проводяться наради з проблемних питань осінньої посівної, під час яких
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сільгоспвиробникам надаються наукові рекомендації з оптимальної організації осінньої
сівби.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.08.2012
В Україні почалася посівна кампанія під урожай 2013
В Україні почалася посівна кампанія під урожай 2013. На сьогодні вже засіяно
75,4 тис. га озимим ріпаком. Про це повідомив заступник Міністра аграрної політики та
продовольства О.Сень. Крім того, він зазначив, що сівба озимого рапсу почалася в
оптимальні агротехнологічні терміни і повинна закінчитися до початку вересня.
О.Сень повідомив, що зараз йде активна підготовка до сівби інших озимих
культур, яких планується посіяти 9,1 млн. га, в т.ч. 8,2 млн. га - озимі зернові.
Слід зазначити, що грунт під посів озимих культур підготовлений на 73% від
запланованої площі. Крім того, в сільськогосподарських підприємствах України вже
накопичено 220 тис. т поживних речовин мінеральних добрив, що складає 35% від
виробничих потреб.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.08.2012
Кабмін України ввів бюджетну дотацію в розмірі 250 грн. за кожні три місяці
утримання молодняку ВРХ
Кабінет міністрів України ввів бюджетну дотацію в розмірі 250 грн. за кожні три
місяці утримання молодняку великої рогатої худоби. Про це йдеться в постанові
Кабінету міністрів № 741 від 25 липня 2012.
"У разі збереження фізичними особами у своїх господарствах молодняка,
придбаного шляхом його переміщення від інших власників, бюджетна дотація за
молодняк виплачується в розмірі 250 гривень за кожні повні три місяці його утримання
в такому господарстві до досягнення нею п`ятнадцятімісячного віку", - йдеться у
постанові.
Датою переміщення молодняку вважається дата прибуття тварини в
господарство нового власника, вказане в паспорті великої рогатої худоби, завірена
печаткою дільничної або районної лікарні ветеринарної медицини, або дата видачі
паспорта великої рогатої худоби новому власнику.
РБК-Україна
10.08.2012
Узгоджені деталі поставок українських зернових в Китай – МінАПіП
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Днями в Києві відбулися чергові переговори між українською та китайською
сторонами в рамках підписаного 28 червня 2012 Меморандуму про співпрацю між
Міністерством аграрної політики та продовольства України та Експортно-імпортним
банком Китаю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві,
повідомила прес-служба міністерства аграрної політики і продовольства України.
Виконання даного Меморандуму дозволить Україні, по-перше, збільшити обсяг
товарообігу сільськогосподарської продукції та продовольства, по-друге, сприятиме
надходженню нових інвестицій в аграрний сектор, що збільшить продуктивність,
поліпшить фінансові можливості сільгоспвиробників країни і, відповідно, прискорить
технічне переоснащення.
Згідно з рішенням Уряду, фінансування здійснюватиметься на умовах як
безпосередньої державної підтримки в сільському господарстві, так і на кредитній
-5-
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поворотній основі аграрного сектора. Згідно з Меморандумом, Україна зможе залучити
кошти на фінансування конкретних проектів в агросекторі.
На переговорах були узгоджені деталі щодо поставок українських зернових в
Китай. В даний час проводиться сертифікація рослинної продукції, в т.ч. пшениці,
кукурудзи, сої, ріпаку, за вимогами законодавства КНР для її експорту в рамках
міждержавних домовленостей.
Вже підписано угоду стосовно фітосанітарної співпраці, а найближчим часом
пройдуть переговори з узгодження обсягів експорту рослинної продукції. Виконавши
офіційні процедури, Україна зможе почати поставляти пробні партії кукурудзи в Китай,
який щорічно закуповує 5-7 млн. т кукурудзи і основним постачальником якого для
КНР є США. Китайська сторона потенційно зацікавлена в закупівлі українських
зернових, особливо враховуючи зростаючий внутрішній попит і прогнози збільшення
імпортної складової цієї групи товарів в найближчі 3-5 років.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
08.08.2012
МінАПіП України підрахувало втрати через недобір врожаю пшениці та ячменю в
2012 р. - 10 млрд. 267 млн. грн.
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України підрахували втрати
сільгоспвиробників через недобір врожаю пшениці та ячменю в 2012 р. - 10 млрд. 267
млн. грн. Про це повідомив директор Департаменту економічного розвитку і аграрного
ринку Міністерства аграрної політики і продовольства Сергій Кваша.
Чиновник розповів, що міністерство проводило розрахунки втрат аграріїв за
2012 р. у порівнянні з недобором протягом трьох попередніх років (2009, 2010, 2011
рр..), по двох культурах - пшениці і ячменю.
"Так, у степовій зоні недобір становить 5 млн. 31 тис. тонн, в цінах реалізації в
минулому році це 8 млрд. 756 млн., у лісостеповій зоні - 875 тис. тонн недобору, що у
вартості складає 1 млрд. 528 млн. грн. В поліській зоні результат є позитивним, тобто в
цьому році є більша врожайність, ніж у минулому. І дохід відповідно зріс ", - зазначив
С.Кваша.
Тому, за словами директора Департаменту Мінагропроду, якщо підрахувати
зменшення врожайності в усіх трьох зонах, то недобір становить 5 млн. 793 тис. тонн із
загальною сумою втрати 10 млрд. 267 млн. грн.
Хоча аграрії, впевнений С.Кваша, можуть зменшити втрати, збільшуючи ціни на
зерно.
Нагадаємо, за словами директора Департаменту економічного розвитку і
аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергія Кваші,
врожайність, яку ми маємо сьогодні, приблизно на 9 центнерів з гектару менше
торішньої.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
03.08.2012
Білорусь ввела обмеження на постачання української свинини
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Білорусь з сьогоднішнього дня ввела тимчасове обмеження на ввезення свинини
з Запорізької області України через виникнення там спалаху африканської чуми свиней
(АЧС). Дане рішення було ухвалене департаментом ветеринарного і продовольчого
нагляду Мінсільгосппроду, повідомили у відомстві.
"З метою недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на
територію Білорусі з 3 серпня вводяться тимчасові обмеження на ввезення в республіку
і транзит її територією із Запорізької області України живих свиней, сперми кнурів,
м'яса свинини та продуктів його переробки", - повідомили в департаменті.
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До списку заборонених товарів зараховане і вживане обладнання для утримання,
забою і розбирання свиней, кормів і кормових добавок для тварин рослинного і
тваринного походження, за винятком кормових добавок хімічного та мікробіологічного
синтезу.
При цьому у відомстві зазначили, що також анулюються раніше видані дозволи
на ввезення на територію країни зазначених вище товарів з даного регіону України.
Нагадаємо, глави ветслужб РФ, України і Білорусі на наступному тижні можуть
обговорити заходи боротьби з африканською чумою свиней.
Як уже повідомлялося, падіж тварин від АЧС зафіксований в приватному
господарстві одного з сіл Приморського району Запорізької області. За даними
Россільгоспнагляду, пало п'ять свиней, всього в селі є 170 свиней. Для підтвердження
діагнозу проби направлені до Італії.
В осередку виникнення хвороби введено карантин, перекрита автомобільна
дорога, що проходить через населений пункт, автотранспорт пущений в об'їзд. У
Запорізьку область виїхала група фахівців для координації дій по ліквідації вогнища
захворювання та недопущення подальшого розповсюдження збудника АЧС в інші
регіони України.
Ймовірним джерелом інфекції в Україні вважають завезення відпочиваючими з
Росії збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.
БЕЛТА
02.08.2012
КМ України виділив з резервного фонду державного бюджету 484,322 тис. грн. на
компенсацію за забій свиней через АЧС
Уряд України виділив з резервного фонду державного бюджету 484,322 тис. грн
на відшкодування збитків, понесених жителями села Комишуватка Запорізької області
у зв'язку із знищенням поголів'я свиней через африканську чуму свиней (АЧС).
Це закріплено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 №
521. Уряд також доручив Запорізькій облдержадміністрації забезпечити виплату
компенсацій.
Як повідомлялося, в селі Комишуватка Запорізької області, де було зафіксовано
спалах африканської чуми свиней (АЧС), станом на 2 серпня було знищено 200 свиней.
У регіоні створені і працюють шість робочих бригад, до складу яких входять
представники місцевих органів влади, Міністерства внутрішніх справ, Державної
ветеринарної служби і співробітники МНС.
Захворювання свиней африканською чумою, що виникло в Запорізькій області,
є першим випадком спалаху цієї хвороби в Україні.
Африканська чума свиней - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких
свиней. Воно передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через
продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні
людей і тварин). Вакцини від АЧС немає.
Інтерфакс-Україна
02.08.2012
КМ України ввів безстрокові сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна
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Сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його
переробки в Україні будуть безстроковими, тоді як раніше вони видавалися терміном
на один рік.
Це закріплено постановою Кабінету Міністрів від 18 липня 2012 № 692,
оприлюдненими на урядовому сайті. Крім цього, уряд скоротив кількість документів,
які необхідно надати зерновому складу для одержання сертифіката, а також терміни
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його видачі. Раніше міністр аграрної політики і продовольства України Микола
Присяжнюк повідомив, що Кабінет Міністрів України на засіданні 18 липня прийняв
рішення про скасування обов'язкової щорічної сертифікації зернових елеваторів.
На початку липня Українська зернова асоціація повідомила, що понад 50%
елеваторів не пройшли сертифікацію. Вона запропонувала продовжити дію
сертифікатів відповідності на надання послуг із зберігання зерна на три роки.
Інтерфакс-Україна
01.08.2012
Підвищення нормативної грошової оцінки сільгоспземлі скасують
Уряд може скасувати підвищення нормативної грошової оцінки
сільськогосподарської землі. Про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві міністр
аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
За словами М.Присяжнюка, підготовлено рішення про скасування постанови
про підвищення нормативної грошової оцінки землі, враховуючи складну ситуацію, в
яку в поточному році потрапили аграрії.
"Цей проект постанови вже направлений в Уряд і найближчим часом буде
розглянутий і прийнятий", - повідомив міністр.
Нагадаємо, більше року тому уряд своєю постановою збільшив нормативногрошову оцінку сельзхозземлі на коефіцієнт 1,756.
Ряд аграрних організацій звернулися до уряду з проханням призупинити дію
постанови Кабміну від 31 жовтня 2011 № 1185 "Про внесення змін до Методики
нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення та населених
пунктів" до розробки обгрунтованої нормативної грошової оцінки земель, яка буде
відповідати економічним реаліям.
Зокрема, в зверненні зазначалося, що підвищення нормативної грошової оцінки
землі сільгосппризначення в 1,756 рази, за оцінками організацій, призведе до
додаткових втрат виробників у розмірі понад 4,5 млрд грн, що негативно відіб'ється на
фінансово-господарську діяльність компаній.
УНІАН
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4. ПОДІЇ ІРАР
Інститу Розвитку Аграрних Ринків став виконавцем наступних проектів:

ВОДА ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ КРИМУ
Опис проблеми:
Економічний, соціально-гуманітарний розвиток Кримського півострова значно стримує
обмежений доступ до водних ресурсів. Відсутність достатнього водопостачання значно
обмежує, також, економічний потенціал місцевих сільгосптоваровиробників.
Необхідно розробити нові стратегії, включити ефективні та гнучкі механізми з
залученням державних та приватних партнерів, щоб полегшити ситуацію
Мета проекту - відновлення інфраструктури систем водопостачання та поліпшення
водопостачання для сільського населення і сільськогосподарського виробництва з
позитивним впливом на продуктивність праці, розмір і передбачуваність врожайності
сільськогосподарських культур, поширення досвіду проекту та розроблених ним
процедур на інші громади в Криму.
Цілі проекту
•
•
•
•
•

підвищення потенціалу пілотних громад для нарощування виробництва врожаю
за рахунок зрошування та збільшення врожайності;
мобілізація та створення громади, яка приймає участь в управлінні водними
ресурсами;
забезпечення доступу до поліпшеної інфраструктури водопостачання, що є
громадською власністю;
створення стійкої власності громади на стабільні поставки водних ресурсів та
управління ними (кооператив, що управляє водними ресурсами як член
державно-приватного партнерства (ДПП));
розробка та реалізація механізмів сталого фінансування для систем
водопостачання та реплікація результатів проекту.

Завдання проекту
Завдання 1: Розробка моделі державно-приватного
регулятивної бази для спільного водопостачання.

партнерства,

нормативно

Завдання 2: Реалізація моделі спільного водопостачання у сільській місцевості для
пілотних громад.
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Завдання 3: Фінансування інфраструктури водопостачання у сільській місцевості та
інвестиції.
Завдання 4: Розробка проекту Програми АРК «Про спільне водопостачання сільських
громад і сільськогосподарських товаровиробників ".
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Очікувані результати:
•
•
•

економічне зростання за рахунок поліпшеного землеробства і зростання продаж
сільськогосподарської продукції;
економічне зростання за рахунок поліпшення водопостачання;
поліпшення умов життя, що ведуть до поліпшення соціального середовища.
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Завдання 5: Нарощування потенціалу та розповсюдження інформації.
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ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ДІАЛОГ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ
Опис проблеми:
Україна має великий потенціал, щоб значно збільшити виробництво
сільськогосподарської продукції. Тим не менш сьогодні, аграрний сектор України
використовує менш ніж половину своєї потужності. З 42 млн. га високородючих
сільськогосподарських земель, менш ніж 3 млн. га обробляються з використанням
сучасних технологій і більш ніж 7 млн. га не обробляються. Зростання аграрного
сектора в Україні значно обмежується непередбачуваною і непослідовною
сільськогосподарською політикою, відсутністю доступу до фінансових ресурсів і
слаборозвиненістю ринків і ринкової інфраструктури.
Мета проекту - підтримка широкого економічного зростання за рахунок більш
відкритого та конкурентоспроможного аграрного сектора.
Цілі проекту
 розширення доступу до фінансування сільського господарства шляхом розробки
правових платформ та інструментів для ефективного кредитування під заставу
майбутнього та зібраного врожаїв;
 зміцнення державно-приватного діалогу з питань політики механізми, якого
будуть призведуть до більш передбачуваної та прозорої сільськогосподарської
політики, залученню інвестицій у даний сектор.
Завдання проекту
Завдання 1: Підтримка впровадження механізму кредитування під заставу майбутнього
урожаю відповідно до міжнародної практики з метою розширення доступу малих та
середніх сільгоспвиробників до кредитних ресурсів.
Завдання 2: Удосконалення законодавства, що регулює обіг складських документів на
зерно для розширення доступу малих та середніх сільгоспвиробників до фінансових
ресурсів.
Завдання 3: Сприяння та зміцнення державно-приватного партнерства з метою
становлення більш прозорої і ринково орієнтованої сільськогосподарської політики на
стійкій основі.
Очікувані результати:
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 Фінансові установи та постачальників ресурсів почнуть надавати кредити для
сільгоспвиробників під заставу майбутнього урожаю.
 Фінансові установи та постачальників ресурсів почнуть надавати кредити для
сільгоспвиробників під заставу зібраного урожаю.
 Сталі і прозорі механізми державно-приватного партнерства, сприятимуть
збільшенню інфестиційної привабливості і приведенню сільськогосподарської
галузі у відповідність з правилами СОТ.
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