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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 14 грудня 2012 року № 700/2012
Про надання Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної
академії аграрних наук України статусу національної
Ураховуючи роль Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Національної академії аграрних наук України як провідного науково-інформаційного
закладу у сфері аграрної науки та з огляду на загальнодержавне і міжнародне визнання
результатів її діяльності постановляю:
Надати Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної
академії аграрних наук України статус національної і надалі іменувати її - Національна
наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 24 грудня 2012 року № 749/2012
Про звільнення М. Присяжнюка з посади Міністра аграрної політики
та продовольства України
Звільнити ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича з посади Міністра
аграрної політики та продовольства України у зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів
України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 24 грудня 2012 року № 750/2012
Про призначення М. Присяжнюка з посади Міністра аграрної політики
та продовольства України
Призначити ПРИСЯЖНЮКА Миколу Володимировича з посади Міністра
аграрної політики та продовольства України у зв'язку з відставкою Кабінету Міністрів
України.
www.president.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2012 р. № 1148
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. №
694 та від 25 листопада 2009 р. № 1259
Кабінет Міністрів України постановляє:
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Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 “Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” (Офіційний вісник України,
2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3102) та від 25 листопада 2009
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р. № 1259 “Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста” (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 92, ст. 3115; 2010 р., № 74, ст. 2625; 2011 р., № 85, ст. 3102) зміни,
що додаються.
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 та
від 25 листопада 2009 р. № 1259
1. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694:
1) у пункті 2:
абзац другий викласти у такій редакції:
“До проведення реєстрації, тимчасової реєстрації (крім реєстрації, тимчасової
реєстрації нових машин, які не були зареєстровані інспекціями), перереєстрації, зняття
з обліку (крім зняття з обліку машини у зв’язку з вибракуванням), оформлення акта про
присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій
особі, яка використовує її на законних підставах (далі - власник), дублікатів
реєстраційних документів або номерних знаків спеціалістами з проведення обстеження
машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на
предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду
діяльності, проводиться дослідження таких машин.”;
доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
“Нові машини, які не зареєстровані інспекціями, реєструються (тимчасово
реєструються) після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місце
огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим,
області, мм. Києві, Севастополі або в районі.”.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
2) у першому реченні пункту 3 слово “Власник” замінити словом “Власники”;
3) у пункті 4:
абзац перший викласти у такій редакції:
“4. Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або
уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у відповідному
районі, у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.”;
підпункт 3 виключити;
підпункт 7 викласти у такій редакції:
“7) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в
установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна
квитанція МД-1 - для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються
вперше;”;
доповнити пункт підпунктом 82 такого змісту:
“82) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане
або визнане Держспоживінспекцією або іншим акредитованим в установленому
порядку органом із сертифікації, який уповноважений на провадження такої діяльності
в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і
підлягають сертифікації);”;
4) у пункті 8:
в абзаці другому підпункту 5 після слова “довідки-рахунка” доповнити словами
“та номерний знак “Транзит”;
у підпункті 6:
доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
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“Роком виготовлення самостійно складеної машини вважається дата видачі
висновку про відповідність машини вимогам конструкції, безпеки дорожнього руху,
виданого суб’єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку.”.
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і
четвертим;
абзац третій викласти у такій редакції:
“Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам
правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки
дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища
підтверджується висновками суб’єктів господарювання, уповноважених проводити
таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.”;
в абзаці четвертому після слів “(м. Одеса)” доповнити словами “, або з
Державною науковою установою “Український науково-дослідний інститут
прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого”;”;
5) в абзаці четвертому пункту 13 після слів “підлягають здачі” доповнити
словами “до інспекції”;
6) у пункті 15:
у підпункті 1 слово “ввезення” замінити словами “тимчасового ввезення”;
абзац другий підпункту 5 виключити;
доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
“6) проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну
територію України та завершення митного оформлення.
Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою
власника або уповноваженої ним особи, договором фінансового лізингу, договором
оренди, кредитним договором тощо. По закінченні такого строку машина вважається
незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник
зобов’язаний здати до інспекції протягом 10 діб.”;
7) абзац п’ятий пункту 16 після слів “реєстраційного документа” доповнити
словами “або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний
стан”;
8) абзац третій пункту 19 виключити;
9) у пункті 20 слова “державний технічний огляд” замінити словами
“обов’язковий технічний контроль”;
10) пункт 24 викласти у такій редакції:
“24. У разі перебування машини за межами району, де проводиться її
реєстрація, або зняття з обліку допускається здійснення огляду машини спеціалістом з
проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і
супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для
провадження такого виду діяльності, у районі, в якому машина перебуває тимчасово, з
видачею відповідного висновку, строк дії якого становить 30 діб.”;
11) у тексті Порядку слова “вузли і агрегати” в усіх відмінках замінити словами
“складові частини (вузли і агрегати)” у відповідному відмінку.
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009
р. № 1259 слова “інспекції державного технічного нагляду” замінити словами
“територіального органу Держсільгоспінспекції” у відповідному відмінку.
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2012 р. № 1149
Про порядок установлення лімітів спеціального використання та визначення
прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів
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Відповідно до статей 28 і 29 Закону України “Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок установлення лімітів спеціального використання та
визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів, що додається.
2. Внести до Положення про порядок установлення лімітів використання
природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994
р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 2000 р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12, ст.
590; 2006 р., № 22, ст. 1635), такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 1 слова “(крім водних)” замінити словами “(крім
водних ресурсів, рибних та інших водних біоресурсів)”;
2) пункт 4 виключити.
ПОРЯДОК
установлення лімітів спеціального використання та визначення прогнозу
допустимого вилову водних біоресурсів
1. Цей Порядок визначає процедуру установлення лімітів спеціального
використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів у межах
юрисдикції України, зокрема у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх
частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській)
економічній зоні та континентальному шельфі України, крім територій та об’єктів
природно-заповідного фонду (далі - установлення лімітів та визначення прогнозу
допустимого вилову).
2. Установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову
здійснюються щороку стосовно кожного виду водних біоресурсів у відповідних
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Установлені ліміти поділяються на квоти.
Під час здійснення промислового рибальства визначений прогноз допустимого
вилову може корегуватися на основі результатів наукових досліджень про стан запасів
водних біоресурсів.
3. Ліміти не установлюються, а прогноз допустимого вилову не визначається,
якщо спеціальне використання водних біоресурсів, стосовно яких у зв’язку з
особливостями їх просторового розподілу у водному об’єкті або через технічні
можливості рибного промислу не може бути передбачений обсяг вилучення, загрожує
стану їх запасів.
4. У разі коли використання водних біоресурсів передбачає вилов кількох їх
споріднених видів, установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову
можуть здійснюватися стосовно відповідної групи видів таких ресурсів.
Якщо певний вид водних біоресурсів мігрує в межах кількох
рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), установлення лімітів та визначення
прогнозу допустимого вилову здійснюються для сукупності таких об’єктів (їх частин).
5. Перелік видів водних біоресурсів, стосовно яких установлюються ліміти
використання, їх обсяги та визначається прогноз допустимого вилову, затверджується
Мінагрополітики.
6. Установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову
здійснюються на підставі наукового обґрунтування.
7. Наукове обґрунтування лімітів та прогнозу допустимого вилову
розробляється науковими установами, підприємствами та організаціями, що належать
до сфери управління Держрибагентства, Національною академією наук і Національною
академією аграрних наук на замовлення Держрибагентства або суб’єктів рибного
господарства і подається до 1 серпня поточного року на розгляд зазначеного Агентства.
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Наукове обґрунтування повинно містити:
перелік методик, використаних під час проведення оцінки запасів водних
біоресурсів;
перелік видів водних біоресурсів, стосовно яких установлюються ліміти;
результати оцінки впливу біотичних, абіотичних та антропогенних чинників на
біологічний стан водних біоресурсів;
обсяг вилучення водних біоресурсів за попередні п’ять років;
дані про стан запасів водних біоресурсів, обсяг установлених на їх основі
лімітів та прогноз допустимого вилову;
висновок щодо використання окремих видів водних біоресурсів (груп видів) без
установлення лімітів та визначення прогнозу допустимого вилову;
пропозиції стосовно здійснення рибницьких, меліоративних та інших заходів з
поліпшення середовища перебування водних біоресурсів, відновлення чисельності та
оптимізації видового складу;
дані про допустиму кількість суден, знарядь лову (за типами), необхідних для
використання певних об’єктів промислу, та їх промислове навантаження.
Держрибагентство узагальнює подані матеріали і подає їх разом з
установленими лімітами та визначеним прогнозом допустимого вилову до 1 вересня
поточного pоку на розгляд Мінагрополітики, яке затверджує ліміти у місячний строк з
дня надходження зазначених матеріалів, а прогноз допустимого вилову - протягом 15
робочих днів.
8. Зміни, що вносяться протягом поточного року до встановлених лімітів,
затверджуються Мінагрополітики у місячний строк після подання Держрибагентством
відповідного наукового обґрунтування.
Під час використання виду водних біоресурсів, стосовно якого встановлено
прогноз допустимого вилову, територіальний орган Держрибагентства повідомляє про
вилучення 80 відсотків обсягу такого виду, передбаченого прогнозом допустимого
вилову, відповідній науковій установі, підприємству або організації, які протягом
тижня після надходження зазначеної інформації подають Держрибагентству наукове
обґрунтування зміни обсягу допустимого вилову, на підставі якого Мінагрополітики
може змінити прогноз допустимого вилову.
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2012 р. № 1197
Про здійснення попередньої оплати робіт, пов’язаних з організацією та
проведенням Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche - 2013”
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Дозволити Міністерству аграрної політики та продовольства здійснити
попередню оплату робіт, пов’язаних з організацією та проведенням Міжнародної
виставки-ярмарку “Grune-Woche - 2013”.
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2. В останньому абзаці пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9
жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752;
2011 р., № 96, ст. 3501) слова і цифри “Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche 2012” замінити словами і цифрами “Міжнародної виставки-ярмарку “Grune-Woche 2013”.
www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2012 р. № 1201
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2013 рік
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на 2013 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком
1;
2) перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
3) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з
особистим майном), згідно з додатком 4;
5) перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
6) перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та
їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6;
7) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в
рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 7.
2. Установити, що:
1) не використані в 2012 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на
експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 26
грудня 2011 р. № 1360 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 101,
ст. 3716), дійсні до 1 березня 2013 р., якщо інше не передбачено відповідними
міжнародними договорами України;
2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну
діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з
експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного
значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення,
зафіксованого у відповідній ліцензії.
3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та
імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, які можуть містити такі
речовини, зазначених у додатках 3 і 4, здійснюється лише до/з країн - сторін
Монреальського протоколу.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій
постанові;
2) інформувати щомісяця:
Державну митну службу - про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо
експорту (імпорту) яких встановлено квоти;
Міністерство екології та природних ресурсів - про оформлені суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у
додатках 3 і 4.
5. Державній митній службі подавати щомісяця:
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1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі - інформацію про обсяги
здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів,
ліцензування яких передбачено цією постановою;
2) Міністерству екології та природних ресурсів - інформацію про обсяги
здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів,
зазначених у додатках 3 і 4.
6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Додаток 5**
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1201
ПЕРЕЛІК
товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році
Найменування товару
Код згідно з УКТЗЕД
М’ясо та їстівні субпродукти свійської
0207
птиці, зазначеної в товарній позиції 0105,
свіжі, охолоджені або морожені
Сало без пісних частин, свинячий жир і
0209 00
жир свійської птиці, не витоплені та не
виділені іншим способом, свіжі або
охолоджені, морожені, солоні або в
розсолі, сушені або копчені
Інсектициди
(крім
ветеринарних
3808 50 00 00*
лікарських засобів), фунгіциди, гербіциди,
3808 91*
засоби, що запобігають проростанню
3808 92*
паростків, та регулятори росту рослин,
3808 93*
родентициди
(крім
ветеринарних
3808 99*
лікарських засобів), а також аналогічні їм
засоби (крім дезінфекційних засобів)
**Повний перелік додатків дивіться на сайті КМУ.
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 грудня 2012 р. № 1189
Про внесення змін до пункту 2 Порядку та умов надання у 2012 році державних
гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміни до пункту 2 Порядку та умов надання у 2012 році державних
гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 857 “Питання надання
у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського
господарства” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 70, ст. 2836), виклавши його у
такій редакції:
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“2. Державні гарантії надаються для забезпечення виконання зобов’язань за
запозиченнями в сумі 3000000 тис. доларів США (еквівалентній 24000000 тис.
гривень).”.
www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 грудня 2012 р. № 1196
Про внесення зміни до пункту 2 Порядку постачання та використання борошна,
виробленого із зерна державного інтервенційного фонду
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 2 Порядку постачання та використання борошна,
виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128 “Деякі питання використання
зерна державного інтервенційного фонду” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100,
ст. 3319; 2009 p., № 61, ст. 2161; 2011 р., № 10, ст. 466, № 18, ст. 762; 2012 p., № 22, ст.
833), замінивши в абзаці першому цифри “2012” словом “відповідного”.
www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 грудня 2012 № 1779/5/748
Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює
ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав
Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень" та пункту 9 Порядку надання інформації про
зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані
речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012
року № 118, НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити такі, що додаються*:
Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу
державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру;
Регламент надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно
інформації про земельні ділянки.
2. Визначити, що інформаційні файли, що використовуються для надання
інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, формуються та передаються у форматі
XML-файлів.
3. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього наказу є
Держземагентство України та Укрдержреєстр.
4. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру"
(Тарнопольський А.В.) та державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
здійснювати
технічну
підтримку
інформаційної
взаємодії
між
Держземагентством України та Укрдержреєстром;
до набрання чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр" та
Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень" забезпечити технічну та технологічну можливість надання інформації про
зареєстровані земельні ділянки та про зареєстровані права на них відповідно до цього
наказу.
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5. Суб’єктам інформаційної взаємодії, державному підприємству "Центр
державного земельного кадастру", державному підприємству "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України провести дослідну експлуатацію інформаційної взаємодії
між Держземагентством України та Укрдержреєстром протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим наказом.
6. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України
(Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
юстиції України - Ворону Д.М. та заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України - Сеня О.В.
8. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, крім пункту 5, який набирає
чинності з дня його офіційного опублікування.
РЕГЛАМЕНТ
надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної
реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру
1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру інформаційної взаємодії при
наданні Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні
ділянки Держземагентству України та наданні Держземагентством України до
Укрдержреєстру інформації про зареєстровані земельні ділянки (далі - інформаційний
обмін), форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.
2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про Державний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших нормативно-правових актах, прийнятих
відповідно до них.
3. Інформаційна взаємодія здійснюється телекомунікаційними каналами зв’язку
загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з
використанням електронного цифрового підпису.
4. Інформаційні файли про зареєстровані земельні ділянки формуються за
допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за структурою,
визначеною у додатку 1 до цього Регламенту. Інформаційні файли про зареєстровані
речові права на земельну ділянку формуються за допомогою програмного забезпечення
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) за
структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.
5. Інформаційні файли при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При
перевірці обмінних файлів суб’єкти інформаційної взаємодії повинні користуватися
єдиною версією XSD-схеми.
6. Інформаційний файл про зареєстровані земельні ділянки, що містить
відомості про зареєстровані протягом дня земельні ділянки, надається Укрдержреєстру
не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації земельної ділянки.
Інформаційний файл про зареєстровані речові права на земельну ділянку, що
містить відомості про внесені протягом дня до Державного реєстру прав записи про
державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, надається Держземагентству не
пізніше наступного робочого дня.
7. Суб’єкти інформаційної взаємодії здійснюють ведення електронних журналів
обліку переданих та отриманих інформаційних файлів за формою, визначеною у
додатку 3 до цього Регламенту.
8. Суб’єкти інформаційної взаємодії для ідентифікації користувача та
підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний
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цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав,
чинність відкритого ключа якого засвідчена посиленим сертифікатом відкритого
ключа.
9. У разі виникнення питань, не визначених цим Регламентом, суб’єкти
інформаційної взаємодії вирішую т ь їх відповідними спільними рішеннями, які
оформлюються окремими протоколами.
РЕГЛАМЕНТ
надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації
про земельні ділянки
1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру надання Держземагентством
України до Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на запити державного
реєстратора прав на нерухоме майно, форми журналів обліку переданих та отриманих
інформаційних файлів.
2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших нормативно-правових актах, прийнятих
відповідно до них.
3. Надання інформації про земельні ділянки відповідно до цього Регламенту
здійснюється телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із
застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного
цифрового підпису.
4. Інформаційні файли запитів про земельні ділянки від державних реєстраторів
прав на нерухоме майно формуються та передаються до Держземагентства України за
структурою, визначеною в додатку 1 до цього Регламенту.
5. Держземагентство України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання
файла запитів надає файл відповідей за структурою, визначеною у додатку 2 до цього
Регламенту.
6. Файл запитів / файл відповідей не обробляється, якщо порушена загальна
структура XML-файла, файл надіслано повторно, виникла помилка при розархівації
файла чи декриптуванні файла, помилка верифікації електронного цифрового підпису
файла.
На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою,
визначеною у додатках 3 або 4 до цього Регламенту.
У випадку, якщо частина відповідей з файла відповідей не відповідає вимогам,
установленим цим Регламентом (відсутні обов’язкові поля або дані не відповідають
обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку
за структурою, визначеною у додатку 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів
помилок для відповідей, що не були оброблені (в елементі «Помилки у відповідях»).
7. Файли запитів / файли відповідей / файли повідомлень про помилку при
формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці таких файлів суб’єкти
інформаційної взаємодії використовують однакову версію XSD-схеми.
8. Надання файлів запитів / файлів відповідей / файлів повідомлень про
помилку відбувається через сервер обміну - файловий сервер, який працює під
управлінням операційної системи Microsoft Windows XP або вище. Сервер обміну
розгортається Держземагентством, до якого забезпечується доступ через
телекомунікаційні мережі загального користування.
Доступ до сервера обміну відбувається з використанням ftps-протоколу
(FileZilla Server).
9. Суб’єкти інформаційної взаємодії забезпечую т ь ведення електронних
журналів обліку запитів/відповідей за формою, визначеною у додатку 5 до цього
Регламенту.
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10. Суб’єкти інформаційної взаємодії для ідентифікації користувача та
підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний
цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав,
чинність відкритого ключа якого засвідчена посиленим сертифікатом відкритого
ключа.
11. У разі виникнення питань, не визначених цим Регламентом, суб’єкти
інформаційної взаємодії вирішую т ь їх відповідними спільними рішеннями, які
оформлюються окремими протоколами.
12. Використання державними реєстраторами прав на нерухоме майно
отриманої інформації здійснюється виключно для цілей ведення Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно.
* повний текст Додатків дивіться на сайті Міністерства АПіП.

www.minagro.kiev.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11 грудня 2012 № 759
Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у
виноградарстві і садівництві, форм звітності та внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 № 365
Відповідно до пунктів 5, 7, 8, 9 Порядку справляння збору та використання
коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2012 року № 285), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються*
1.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво
холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для
зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва.
1.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання
ліній товарної обробки плодів.
1.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво
камер швидкого заморожування плодів і ягід.
2. Затвердити такі форми звітності, що додаються:
2.1. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після
завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем.
2.2. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після
завершення будівництва камери швидкого заморожування.
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3. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 19 червня 2012 року № 365 "Про затвердження нормативів, у межах яких
проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та
переліку механізмів і техніки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04
липня 2012 року за № 1114/21426, такі зміни:
3.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню
ягідних насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування
проектних робіт та краплинного зрошення, затверджені зазначеним наказом, викласти у
новій редакції, що додаються.
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3.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню
плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування
проектних робіт та краплинного зрошення (маточні насадження), затверджені
зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.
3.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат із встановлення
систем краплинного зрошення на виноградних та плодово-ягідних насадженнях,
затверджені зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.
3.4. Форму акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, затверджену
наказом, викласти у новій редакції, що додається.
3.5. Пункт 2 розділу III Переліку механізмів та техніки для проведення
технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового обладнання
для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового
режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації,
затвердженого зазначеним наказом, доповнити новими абзацами такого змісту:
"контурні обрізчики;
машини для механічного проріджування зав'язі;
системи заповнення обприскувача робочою рідиною;
універсальні агрегати для обробітку міжрядь.".
4. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.
* повний текст дивіться на сайті Міністерства АПіП
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
забезпечення прав власників земельних ділянок, що передаються в оренду для
сільськогосподарських потреб)»
Номер, дата реєстрації: 0850 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Шишкіна Е.В.
Законопроект розроблено з метою більш ефективного забезпечення прав
власників земельних ділянок, які передаються в оренду для сільськогосподарських
потреб. Вказану мету необхідно конкретизувати через такі завдання:
1) коригування законодавчих положень щодо обов’язковості державної
реєстрації договорів оренди землі;
2) встановлення строку, протягом якого має бути поданий договір оренди землі
на державну реєстрацію.
Відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі» договір оренди земельних ділянок, зокрема і
сільськогосподарського призначення, набуває чинності лише після його державної
реєстрації. Однак на практиці склалася ситуація, за якої державна реєстрація такого
договору оренди має місце лише через певний проміжок часу після його укладання
сторонами – переважно, один рік.
Як правило договір оренди землі може бути пролонгований на строк, на який
його було укладено, якщо одна сторона не повідомить за шість місяців до закінчення
строку дії договору іншу сторону про своє небажання продовжувати його дію.
Проте в багатьох випадках дата укладання договору і дата його державної
реєстрації мають суттєву часову різницю. Датою початку дії договору є дата його
державної реєстрації. Такі договори оренди є фактично укладеними, наприклад, не на
п’ять, а на шість років, внаслідок чого не лише збільшено термін дії договору, а й
відтерміновано право сторін (як правило, орендодавця) повідомити за шість місяців про
припинення дії договору.
Такою ситуацією користуються недобросовісні орендарі, які не виконують умов
договору і з якими орендодавці вже не прагнуть продовжувати договірні відносини.
Орендодавець як сторона договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського
призначення не може скористатися своїм правом повідомити орендаря про припинення
дії договору, а вимушений чекати певний період часу для реалізації свого права.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
збереження родючості ґрунтів)»
Номер, дата реєстрації: 0851 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Кириленко І.Г.
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Законопроект розроблений з метою забезпечити зміцнення економічного
становища національних товаровиробників у агропромисловому комплексі, оскільки
надасть можливість агропромисловим підприємствам уникнути значних витрат у 2010
році на розроблення спеціальних проектів землеустрою для земель товарного
сільськогосподарського виробництва, а також заздалегідь сформувати фінансові
резерви на розроблення зазначених проектів землеустрою у 2011 році.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України” (щодо збереження родючості ґрунтів) розроблено з метою забезпечення
державної підтримки національного товаровиробника в агропромисловому комплексі.
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Прийняття такого закону дозволить агропромисловим підприємствам уникнути
значних витрат на розроблення спеціальних проектів землеустрою для земель
товарного сільськогосподарського виробництва, що є дуже актуально з огляду на стан
економіки, яка тільки відроджується після наслідків світової фінансової кризи.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо земель
сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів)»
Номер, дата реєстрації: 0852 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Калетник Г.М.
Ціллю законопроекту є вдосконалення порядку передачі, надання, вилучення
(викупу) земель аграрних наукових установ, навчальних закладів та дослідних
господарств. Впровадження норм цього Закону дозволить суттєво вплинути на
зменшення порушень і зловживань у сфері землекористування вказаних установ і
закладів.
Міжвідомчою комісією з аналізу додержання законодавства у сфері земельних
відносин, створеною на виконання Розпорядження Президента України, виявлено
системні порушення при відчуженні земель, зокрема в системі Національної академії
аграрних наук України. Порівняно з 2004 роком площа земель дослідних господарств
зменшилася на 70 тис.га.
Кількість земель сільськогосподарського призначення, наданих у користування
сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам,
науково-дослідним та навчально-дослідним господарствам продовжує зменшуватися
через необґрунтовані вилучення земельних ділянок.
Законопроект розроблено з метою захисту від розбазарювання земель, що
знаходяться у користуванні сільськогосподарських науково-дослідних та навчальних
закладів, науково-дослідних та навчально-дослідних господарств. Абсолютна більшість
цих площ є особливо цінними землями, а тому потребують особливого порядку їх
надання та вилучення.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
проведення робіт з визначення енергопотенціалу)
Номер, дата реєстрації: 0854 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Козуб О.А.
Метою прийняття проекту Закону України є спрощення дозвільної системи для
отримання земельної ділянки при проведенні проектно-вишукувальних робіт
енергопотенціалу, внаслідок чого, будівництво об’єктів електроенергетики, що
використовуватимуть ВДЕ, буде здійснюватись на найбільш економічно вигідних
територіях.
Формування і регулювання ринку у сфері відновлюваної енергетики має
базуватися на гармонізації національного законодавства України до законодавства ЄС,
в першу чергу – в частині спрощення дозвільної системи у сфері відновлюваних джерел
енергії (далі – ВДЕ).
Проведення проектно-вишукувальних робіт з визначення енергопотенціалу
дозволить реально визначити та оцінити енергетичний потенціал ВДЕ для прийняття
рішення щодо доцільності будівництва об’єктів електроенергетики на відповідній
території. Проведення таких робіт є передумовою для впровадження економічнодоцільних проектів з будівництва об’єктів енергетики, що вироблятимуть
електроенергію з використанням ВДЕ.
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Крім того, застосування права земельного сервітуту при проведенні проектновишукувальних робіт є спрощеною системою отримання права проведення такого виду
робіт на відповідних земельних ділянках, що в значній мірі позитивно впливатиме на
покращення інвестиційного клімату у сфері ВДЕ.
http://zakon.rada.gov.ua
Пропозиції Президента до Закону «Про розвиток виробництва та споживання
біологічних палив»
Номер, дата реєстрації: 0978 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Калетник Г.М.
У відповідності до статті 106 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з
питань аграрної політики та земельних відносин вноситься на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України «Про розвиток виробництва та споживання біологічних
палив» з пропозицій Президента України. Закон України прийнято 24 травня 2012 року
Верховною Радою України VI скликання.
Президент України, пропонує його відхилити, а саме з таких підстав. Базові
терміни, які вживаються у прийнятому Законі, не узгоджуються з іншими положеннями
цього ж Закону, з нормами інших законодавчих актів, які регулюють відносини у сфері
виробництва і споживання біопалив, та положеннями Директиви Європейського
парламенту та Ради (ЄС) № 2003/30/ЄС від 8 травня 2003 року щодо стимулювання
використання біопалива та інших видів відновлюваного палива для потреб транспорту.
http://zakon.rada.gov.ua
Пропозиції Президента до Закону «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини»
Номер, дата реєстрації: 0979 від 12.12.2012
Ініціатори: Народні депутати України Кармазін Ю.А., Калетнік Г.М., Шаров І.Ф.,
Кириленко І.Г.
У відповідності до статті 106 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з
питань аграрної політики та земельних відносин вноситься на розгляд Верховної Ради
України Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» з пропозиціями Президента України.
Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» прийнятий Верховною Радою України шостого скликання 18
вересня 2012 року.
Президент України вважає, що Закон України "Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини" потребує доопрацювання з
метою приведення його положень щодо визначення центральних органів виконавчої
влади, які здійснюють державну політику у сфері виробництва та обігу органічної
сільськогосподарської продукції (сировини), а також положень з питань
функціонування територіальних органів центральних органів виконавчої влади у
відповідність із нормами Конституції України та Закону України "Про центральні
органи виконавчої влади". Також необхідно усунути неузгодженості цього Закону з
законами, що регулюють відносини у сфері сертифікації та підтвердження
відповідності, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності тощо.
http://zakon.rada.gov.ua
Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України»
Номер, дата реєстрації: 0980 від 12.12.2012
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У відповідності до статті 106 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з
питань аграрної політики та земельних відносин вноситься на розгляд Верховної Ради
України Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" з пропозиціями Президента України.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" прийнятий Верховною Радою України шостого
скликання 4 липня 2012 року.
Президент України вважає, що Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про державну підтримку сільського господарства України" слід відхилити,
оскільки механізм реалізації чи безоплатної передачі Аграрним фондом об'єктів
державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду визначеному
постачальнику є таким, що порушує конституційні принципи конкуренції, суперечить
Бюджетному кодексу України, містить ризики застосування корупційних схем при
розпорядженні об'єктами державного цінового регулювання та може призвести до
непрогнозованих втрат бюджетних коштів.
http://zakon.rada.gov.ua
Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до статті 3 Закону України
«Про державну підтримку сільського господарства України» щодо регулювання
закупівельних цін на молоко»
Номер, дата реєстрації: 0981 від 12.12.2012
Ініціатори законопроекту: Народні депутати України Калетнік Г.М., Борт В.П.,
Терещук С.М., Сідельник І.І., Пшонка А.В.
У відповідності до статті 106 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з
питань аграрної політики та земельних відносин вноситься на розгляд Верховної Ради
України Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на
молоко" з пропозиціями Президента України.
Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України" щодо регулювання закупівельних цін на
молоко" прийнятий Верховною Радою України шостого скликання 7 червня 2012 року.
Президент України вважає, що Закон України "Про внесення змін до статті 3
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо
регулювання закупівельних цін на молоко" слід відхилити, оскільки:
- щорічне зобов'язання Аграрного фонду закуповувати сире молоко для
здійснення державних товарних інтервенцій, протиричіть здоровому глузду, тому, що
обмеженість строку зберігання молока сирого та здійснення інтервенційних операцій
щодо нього через Аграрну біржу (як того вимагає підпункт 9.2.1 пункту 9.2 статті 9
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України") є
неможливим;
- запропоноване скорочення строку проведення розрахунків стосуватиметься
закупівлі не тільки молока і молочних продуктів, а й усіх інших об'єктів державного
цінового регулювання, визначених у статті 3 Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" (до яких належать, зокрема, пшениця тверда та м'яка,
зерно суміші пшениці та жита (меслин), кукурудза, ячмінь, жито озиме, жито ярове,
горох, гречка, просо, насіння соняшнику, цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне,
борошно житнє, м'ясо та субпродукти забійних тварин і птиці, молоко сухе, масло
вершкове, олія соняшникова).
Реалізація пропонованої норми може призвести до значного погіршення
платіжного балансу переробних підприємств, оскільки технологічні умови виробництва
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окремих видів продукції (наприклад, сирів) потребують певного часу для набуття
товарності.
Відтак, зміна терміну здійснення розрахунків між суб'єктами, що здійснюють
заготівельну діяльність, та постачальниками сільськогосподарської продукції, яка
підлягає державному ціновому регулюванню, створює ризик вимивання оборотних
коштів переробних підприємств, збільшення їх кредиторської заборгованості перед
банками, зменшення виробництва продукції внаслідок скорочення обсягів закупівлі
сировини. Це у свою чергу позначиться на собівартості готової продукції та
спричинить підвищення цін на продукцію у роздрібній мережі;
- положення Закону про запровадження вимоги щодо укладення під час
здійснення заготівельної діяльності договорів купівлі-продажу молока та молочних
продуктів у письмовій формі і про встановлення адміністративної відповідальності за
недотримання такої вимоги протирічить нормам Цивільного кодексу України.
http://zakon.rada.gov.ua
Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу
України щодо набуття права власності на землю»
Номер, дата реєстрації: 0982 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Харлім В.М.
У відповідності до статті 106 Регламенту Верховної Ради України Комітетом з
питань аграрної політики та земельних відносин вноситься на розгляд Верховної Ради
України Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
набуття права власності на землю" з пропозиціями Президента України.
Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття
права власності на землю" прийнятий Верховною Радою України шостого скликання 16
жовтня 2012 року.
Президент України вважає, що Закон України
"Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю" потребує
доопрацювання з метою приведення його положень у відповідність до верховенства
права та запровадження єдиного підходу при визначенні кола юридичних осіб, які
можуть купувати землю сільськогосподарського призначення у власність.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
скасування плати за оформлення документів на земельні ділянки для населення)
Номер, дата реєстрації: 1023 від 12.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Міщенко С.Г.
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Законопроект розроблено з метою відстоювання конституційний прав
громадян на реалізацію права на безоплатне отримання земельної ділянки.
Відповідно до частини першої статті 121 Земельного кодексу України
громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із
земель державної або комунальної власності. Однак, вже в постанові Кабінету
Міністрів України «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» та
Законі України «Про захист конституційних прав громадян на землю» встановлюється
процедура оформлення всіх документів із землеустрою, які посвідчують право
власності на земельні ділянки, зокрема: стягується вартість розроблення технічної
документації із землеустрою щодо складення документів, однієї послуги з
проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну
ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, а також стягується оплата за
оцінку землі, яка є найдорожчою і часто перевищує вартість самої землі.
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У 2009 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання
реалізації права власності на землю громадянами України» від 05.09.2009р. №844,
якою було розпочато спрощену процедуру безоплатного оформлення та видачі
громадянам України у 2009 та наступних роках державних актів на право власності
на
земельні
ділянки. Також, постанова затвердила Порядок
безоплатного
оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на
земельні ділянки.
Відповідно до п.14 зазначеного Порядку, фінансування робіт і послуг, пов’язаних
із виготовленням технічної документації, оформленням та видачею державних актів на
право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником в особі місцевих
відділів Держкомзему України (нині – Державне агентство земельних ресурсів
України) за рахунок коштів державного бюджету. Фінансування зазначених робіт і
послуг здійснювалося відповідно до Порядку використання у 2009 році коштів
Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлень та видачі
громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки. На ці
цілі з державного бюджету було спрямовано 507 784,8 тис.грн., за рахунок яких до
кінця 2009 року зазначені органи безоплатно оформлювали і видавали громадянам
державні акти на право власності на земельні ділянки.
Однак, з початку 2010 року і по сьогодні виконання Порядку фактично
припинилось на всій території України. Передбачена ним безкоштовна видача
державних актів на право власності на землю в сільській місцевості не здійснюється у
зв’язку з відсутністю належного фінансування з державного бюджету на вказані
заходи. Так, законами «Про Державний бюджет України» на 2011-2012 роки видатки
Державному агентству земельних ресурсів України на видачу державних актів на
право власності на землю в сільській місцевості майже не виділялись.
Таким чином, за відсутності коштів на оплату робіт і послуг за вказаним
Порядком мільйони громадян України просто позбавлені можливості безкоштовно
оформити право власності на безоплатно одержані у власність за рішенням органів
місцевого самоврядування земельні ділянки. Такі речі є відвертим порушенням
законних прав наших співвітчизників і суперечать Конституції України.
Тобто, постанова Кабінету Міністрів України де-юре чинна, а де-факто-не
працює. Разом з тим, всі Закони «Про оцінку землі», «Про землеустрій» та інші
працюють. Відповідно до цих законів стягуються величезні суми із звичайних
громадян, які мають єдину надію в цьому життю – землю, яку не можуть отримати.
Захмарні ціни на оформлення документації із землеустрою просто вражають і не
зрозуміло, яку ще процедуру придумає влада, щоб повністю спустошити кишені бідних
селян.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України»
Номер, дата реєстрації: 1085 від 13.12.2012
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
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Метою прийняття Закону України “Про внесення зміни до статті 3 Закону
України "Про державну підтримку сільського господарства України" є приведення його
у відповідність до Закону України "Про ціни і ціноутворення" шляхом вилучення із
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" підпункту
3.3.4 пункту 3.3 статті 3.
3 серпня 2012 року набрав чинності новий Закон України "Про ціни і
ціноутворення", який визначає основні засади цінової політики і регулює відносини, що
виникають у процесі формування, установлення та застосування цін, а також
здійснення державного контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення.
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Законом, зокрема, урегульовано питання щодо повноважень центральних та
місцевих органів виконавчої влади у сфері ціноутворення, визначено способи
державного регулювання цін, установлено адміністративно-господарські санкції за
порушення законодавства про ціни і ціноутворення.
Водночас у чинному Законі України "Про державну підтримку сільського
господарства України" присутні положення, які не узгоджуються з новоприйнятим
законодавством про ціни і ціноутворення в частині термінології, повноважень щодо
державного регулювання цін, відповідальності за порушення законодавства.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» (щодо
розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою
сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм).
Номер, дата реєстрації: 1140 від 20.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Катеринчук М.Д.
З метою підвищення рівня соціального захисту селян - власників земельних
ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), переданих в
оренду, а також відповідальності землекористувачів (орендарів) за ефективне
використання
орендованими
землями
сільськогосподарського
призначення,
земельними частками (паями) на основі розширення конкуренції та подальшої
активізації ринкових відносин в аграрному секторі економіки пропонується
законодавчо на нормативно-правовому рівні встановити мінімальний розмір річної
орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського
призначення, земельною часткою (паєм) на рівні семи відсотків визначеної відповідно
до законодавства вартості такої земельної ділянки, земельної частки (паю).
Згідно із статистичними даними Державної служби статистики України у 2010
році селяни здали в оренду близько 17 мільйонів гектарів землі або 62 % усіх
розпайованих угідь і отримали орендну плату в розмірі близько 5 мільярдів гривень.
При цьому, орендарі (агрохолдинги, сільськогосподарські підприємства тощо)
неохоче виплачую т ь орендну плату за користування орендованими наділами у
грошовій формі - 70,5% селян отримують орендну плату в натуральній формі. При
цьому, у розрахунках орендної плати саме у натуральній формі орендарі орієнтуються
на ціни на продукцію, які ж самі і встановлюють. Подекуди такі ціни вищі за ринкові.
За даними Держкомзему, у першому півріччі 2010 року оренда
сільськогосподарської землі коштувала 293 гривні на рік. Минулого року Кабінет
Міністрів України майже вдвічі збільшив нормативну оцінку земель, однак навіть після
цього рішення пересічний селянин буде отримувати за оренду своєї землі тільки трохи
більше 500 грн. на рік.
Указом Президента України Л. Кучми від 2001 року мінімальне значення
орендної ставки було встановлене на рівні 1,5% визначеної відповідно до
законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). У 2008 році
Президент України В. Ющенко збільшив цей граничний рівень до трьох відсотків
визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки
(паю).
Однак і на сьогодні багато орендарів не переуклали договори оренди на користь
збільшення мінімального розміру орендної плати до трьох відсотків визначеної
відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю),
аргументуючи це тим, що Указ Президента України має рекомендаційний характер. В
результаті селяни змушені масово звертатися до суду з вимогою переукласти договір
оренди і збільшити суму орендної плати.
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Пропонований законопроект покликаний законодавчо на нормативно-правовому
рівні встановити мінімальний розмір річної орендної плати за користування земельною
ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм).
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
10.12.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту Указу Президента України «Про
визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29 червня
2000 року № 832»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Указу Президента
України “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29
червня 2000 року № 832” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект Указу Президента України “Про визнання таким, що втратив чинність,
Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832” підготовлено на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України В. Хорошковського від 01.10.2012
№ 39528/0/1-12 з метою удосконалення законодавства з питань укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту сільськогосподарської продукції.
Повний пакет документів до проекту Указу Президента України розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Указу Президента України та
аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати
протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ,
01001E-mail: illenko@minapk.gov.ua; Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:
inform@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту Указу Президента України є визнання таким, що
втратив чинність, Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832 “Про
невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна”.
Проект Указу Президента України “Про визнання таким, що втратив чинність,
Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832” підготовлено на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України В.І. Хорошковського від 01.10.2012
№ 39528/0/1-12 з метою удосконалення законодавства з питань укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту сільськогосподарської продукції.
Указ Президента України від 29 червня 2000 року № 832 “Про невідкладні
заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” був прийнятий з
метою стимулювання виробництва зерна та підтримки сільськогосподарських
товаровиробників, суттєвого зниження негативних наслідків сезонних і кон‘юнктурних
коливань цін на зерно і хлібопродукти.
Визначені в Указі Президента України завдання та заходи виконані.
www.minagro.kiev.ua
25.12.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»

Випуск
№75
8 січня
2013 року

Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін,
доповнень та виключень і втратив свою комплексність.
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Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" викликана у
зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру.
Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні
законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та
національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А",
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного
цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими
чинними законодавчими актами.
Також потребую т ь законодавчого врегулювання питання поставки на
внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в
межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на
внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю.
Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі
через неврегульованість багатьох питань, носять загрозливий характер і можуть
призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва
цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.
Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
Зазначений законопроект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за поштовими адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
fooddept@minapk.gov.ua,
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса:
mail@dkrp.gov.ua
Метою та основним завданням проекту Закону є:
забезпечення продовольчої безпеки держави цукром вітчизняного виробництва;
забезпечення функціонування ринку фабричних цукрових буряків та цукру на
засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою
збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів;
формування сприятливої для ринку фабричних цукрових буряків та цукру,
інвестиційної, кредитної та цінової політики, створення реальних передумов для
оптимального функціонування галузі в майбутньому;
захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника;
врегулювання питання реалізації цукру, виробленого понад квоту "А";
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки
цукру на внутрішній ринок (квота "А");
скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки
цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і
затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими
актами.
Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін,
доповнень та виключень і втратив свою комплексність.
Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – проект
Закону) викликана у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому
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ринках цукру.
Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні
законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та
національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А",
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного
цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими
чинними законодавчими актами.
Поряд з цим потребують законодавчого врегулювання питання поставки на
внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в
межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на
внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю, зокрема з
Республіки Білорусь.
Відповідно до чинного Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" обсяги виробництва цукру, що поставляється на
внутрішній ринок України, обмежується квотою "А".
Для гарантованого і стабільного забезпечення внутрішнього ринку буряковим
цукром власного виробництва та з метою захисту національних товаровиробників
пропонується у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру" зберегти квоту "А" на
виробництву та поставку цукру на внутрішній ринок.
Квота "А" є державним інструментом, який на ринкових засадах при
правильному адмініструванні дає можливість здійснювати регулювання внутрішнього
ринку цукру, легалізує і дисциплінує поведінку гравців на ринку цукру.
Через механізм квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок
держава забезпечує якість та безпечність продукції, яка надходить на ринок, оскільки
цим визначається конкретний виробник цукру, який проходить технічне обстеження і
несе відповідальність за безпечність і якість продукції по всьому ланцюгу від
виробництва до кінцевого споживача.
Квота "А" сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування
галузі, виступаючи при цьому стабілізуючим чинником, удосконалює і дисциплінує
взаємовідносини між товаровиробниками, виробниками цукру, торгівлею та державою.
Цукровий ринок України продовжує функціонувати з надмірною кількістю
операторів та посередників. Оптовою торгівлею цукром займаються цукрові заводи,
сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи, постачальники матеріальнотехнічних ресурсів та інші суб’єкти господарювання.
В Україні майже 60 відсотків від загального обсягу вироблених цукрових
буряків переробляється за давальницькою схемою, що деформує ринок і сприяє
корупції.
Неконтрольоване функціонування ринку цукру, відсутність повного обліку
операцій з його реалізації, неконтрольоване (понад встановлену квоту) надходження
цукру на внутрішній ринок призвели у 2011 маркетинговому році до перенасичення
внутрішнього ринку та демпінгових процесів, зниження оптово-відпускних цін на
цукор до рівня, який не покриває витрат на його виробництво. Зазначені чинники стали
фактором збитковості переважної кількості підприємств цукробурякового комплексу.
Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі
через неврегульованість вищезазначених питань, носять загрозливий характер і можуть
призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва
цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.
Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
www.minagro.kiev.ua
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28.12.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до
законодавчих актів України з питань створення фермерських господарств» (далі –
проект Закону)
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України “Про
внесення змін до законодавчих актів України з питань створення фермерських
господарств” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про
його публікацію.
Проект Закону розроблено з метою спрощення процедури створення
фермерського господарства.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресою: Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001, е-mail: fermer@minapk.kiev.ua.
Проект Закону України підготовлено з метою спрощення процедури створення
фермерського господарства.
Статтею 7 Закону України „Про фермерське господарство” та статтею 118
Земельного кодексу України визначено, що для отримання (придбання) у власність або
в оренду земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з метою
ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної
державної адміністрації чи місцевої ради із заявою, до якої додаються документи, що
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти,
отриманої в аграрному навчальному закладі.
За загальноприйнятим визначенням, досвід роботи - це сукупність знань, уміння,
які здобуваються в житті, на практиці. Статтею 48 Кодексу законів про працю України
визначено, що основним документом про трудову діяльність працівника є трудова
книжка. Однак запис у ній не може підтвердити наявний досвід роботи, а фіксує лише
трудовий стаж.
Таким чином, редакція статті 7 Закону України “Про фермерське господарство”
та статті 118 Земельного кодексу України в частині підтвердження досвіду роботи у
сільському господарстві містить приховану корупціогенну норму та створює умови для
здійснення районними або міськими державними адміністраціями або органами
місцевого самоврядування корупційних правопорушень.
На думку Мінагрополітики України, перелік документів, що підтверджують
відповідну професійну придатність особи, яка бажає створити фермерське
господарство, має визначатися не центральним органом виконавчої влади у сфері
аграрної політики, а безпосередньо у законі. Це дозволить не розширювати сферу
відомчого нормотворення, збереже за законом провідну роль у регулюванні
відповідних суспільних відносин, зробить більш зрозумілою інформацію про склад
документів, які вимагатимуть від осіб, які бажають створити фермерське господарство.
У зв’язку з цим потребує вилучення норми чинної редакції Закону України “Про
фермерське господарство”, якою встановлено, що перелік документів, що
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері аграрної політики, а також законодавчого врегулювання
питання вимог до стажу роботи у сільському господарстві, достатнього для створення
фермерського господарства, зокрема кількісних чи якісних критеріїв його визначення.
Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо,
що три роки є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та
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вмінь з технологій використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та
тваринницької сільськогосподарської продукції.
Також потребує законодавчого уточнення питання критеріїв для підтвердження
наявності освіти, достатньої для створення фермерського господарства, з урахуванням
навчально-професійних програм та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців для сільського господарства.
Для законодавчого врегулювання зазначених вище питань Мінагрополітики
України розробило проект Закону України „Про внесення змін до законодавчих актів
України з питань створення фермерських господарств”.
www.minagro.kiev.ua
29.12.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією, здійсненням
обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та торгівлі тракторами,
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними
і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими
механізмами, здійсненням підготовки трактористів-машиністів, та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, пов’язаної з експлуатацією, здійсненням
обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та торгівлі тракторами, самохідними
шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними
машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, здійсненням
підготовки трактористів-машиністів, та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)" (далі – проект постанови)
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Проект постанови розроблений з метою затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з
експлуатацією, здійсненням обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та
торгівлі тракторів та інших машин, здійсненням підготовки трактористів-машиністів,
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю).
Проект постанови разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та
продовольствУкраїни (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти
регуляторних актів 2012).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресами:
03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12, Державна інспекція сільського господарства
України, e-mail: ov@corp2.net;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою розроблення проекту постанови є затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з
експлуатацією, здійсненням обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та
торгівлі тракторів та інших машин, здійсненням підготовки трактористів-машиністів,
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та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю).
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної
з експлуатацією, здійсненням обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та
торгівлі тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими,
дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською
технікою, іншими механізмами, здійсненням підготовки трактористів-машиністів, та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до статті 5 Закону
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності”, пункту 84.1.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом
Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.
Зазначеним проектом постанови передбачається визначити критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з
експлуатацією, здійсненням обов’язкового технічного контролю, ідентифікації та
торгівлі тракторами та іншими машинами, здійсненням підготовки трактористівмашиністів, та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) в агропромисловому комплексі.
При розподілі суб’єктів господарювання було враховано той факт, що в Україні
на сьогодні 80-85% техніки відпрацювало амортизаційний строк, техніка застаріла,
зношена та становить загрозу для життя і здоров'я людини.
Так, процедура здійснення обов’язкового технічного контролю дозволяє
визначити технічний стан техніки, яка експлуатується, та не допустити експлуатацію
несправної техніки.
Тому належний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання (близько
40 суб'єктів) вимог законодавства до здійснення обов’язкового технічного контролю
тракторів та інших машин, на сьогодні є вкрай необхідним для безпеки життя і здоров'я
людей.
Також особливої уваги потребує діяльність, пов’язана з виробництвом та
торгівлею технікою. На сьогодні кількісний рівень підробок сільськогосподарської
техніки і запасних частин досяг критичної відмітки. Тому виробництво якісної техніки
та складових частин, виконання продавцями гарантійних обов’язків створює належні
умови для безпечної експлуатації техніки.
На сьогодні в реєстрі Держсільгоспінспекції України зареєстровано близько 50
суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю машинами. З них обсяг продажу
техніки понад 100 одиниць мають 8 суб'єктів, 50-100 одиниць – 9 суб'єктів, менше 50
одиниць – 33 суб'єкти.
Разом з тим на сьогодні надходить велика кількість техніки без маркування,
ідентифікаційних номерів, а також самостійно складена техніка. Тому діяльність
суб’єктів господарювання, пов’язана з ідентифікацією машин, на сьогодні також
потребує належного контролю.
Так, Держсільгоспінспекцією планується здійснювати контроль за діяльністю 24
суб’єктів господарювання, які здійснюють ідентифікацію машин, з яких річний обсяг
ідентифікації понад 100 машин мають 4 суб'єкти, 50-100 машин – 4 суб'єкти, менше 50
машин – 16 суб'єктів.
Крім того, не можливо залишити без уваги і суб’єктів господарювання, які
мають у власності або експлуатують трактори та інші машини. Так, під час
використання технічно несправної техніки з порушенням правил її технічної
експлуатації зазначені суб’єкти становлять велику загрозу життєдіяльності людини.
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Так, на даний час нараховується близько 56 тис. зазначених суб’єктів
господарювання, 3 тис. з яких мають у власності або в користуванні понад 30 машин, 8
тис. суб’єктів – від 10 до 30 машин, 45 тис. суб’єктів – менше 10 машин.
www.minagro.kiev.ua
29.12.2012
Повідомлення про оприлюднення роекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою,
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь”
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь” розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти
регуляторних актів 2012).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: rudenko@minapk.gov.ua.
Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є внесення змін до
Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь для спрощення розробки таких
проектів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку
розроблення проектів землеустрою, що забезпечую т ь еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь ” розроблено з метою приведення
деяких положень Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь у відповідність із
статтею 22 Закону України “Про землеустрій”.
Крім того, для активізації розробки проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь та здешевлення
розробки таких проектів виникає необхідність спрощення процедури розробки таких
проектів землеустрою.
www.minagro.kiev.ua
29.12.2012
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження уніфікованої форми акта у сфері
охорони водних біоресурсів, що містить перелік питань для здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)»
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Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу
Мінагрополітики України, розробленого відповідно до Національного плану дій на
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та на
виконання вимог абзацу 5 частини 2 статті 5 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу
Мінагрополітики України «Про затвердження уніфікованої форми акта у сфері охорони
водних біоресурсів, що містить перелік питань для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)» в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www. minagro.gov.ua.
Свої зауваження та пропозиції можна надсилати до:
1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).
2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А,
м. Київ, 04053, dkrg@ dkrg.gov.ua).
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції
– один місяць з дня оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України «Про
затвердження уніфікованої форми акта у сфері охорони водних біоресурсів, що містить
перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».
Метою розробки проекту наказу є порядок визначення переліку питань, що
слугуватимуть для контролю дій перевіряючих, а також визначення питань, що
підлягають безпосередній перевірці.
Проект наказу Мінагрополітики України «Про затвердження уніфікованої
форми акта перевірки у сфері охорони водних біоресурсів, що містить перелік питань
для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (далі-проект наказу)
розроблено відповідно до Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та на виконання вимог абзацу 5
частини 2 статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності».
Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить забезпечити законне та
неупереджене проведення планових та позапланових перевірок, а також зменшує
ризики корупційних дій під час проведення даних заходів.
www.minagro.kiev.ua
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З 1 січня 2013 року в Україні вводиться новий порядок ведення Державного
земельного кадастру.
З 1 січня 2013 р. набувають чинності закони України "Про Державний
земельний кадастр" і "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обмеження". Про це 29 грудня повідомила прес-служба Державного агентства
земельних ресурсів України.
У зв'язку з цим, уточнюється в повідомленні, з вказаної дати припиняються
повноваження територіальних органів Держземагентства України в частині державної
реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право
постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди)
земельних ділянок, земельного сервітуту, користування чужою земельною ділянкою
для сільськогосподарських потреб.
Нові повноваження територіальних органів Держземагентства в питаннях
оформлення земельних ділянок та інших об'єктів Державного земельного кадастру
передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України № 1051 від 17 жовтня 2012.
У зв'язку з цим, згідно із зазначеним порядком, територіальними органами
земельних ресурсів будуть здійснюватися:
- Державна реєстрація земельних ділянок;
- Надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
- Надання відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (землі в
межах державного кордону України, землі в межах території адміністративнотериторіальних одиниць, обмеження у використанні земель).
АПК-інформ
29.12.2012
Україна з початку 2012/13 МР експортувала 14 млн. тонн зерна – Мінагропром
Експорт зерна з України з початку 2012/13 МР і за станом на 27 грудня склав 14
млн. тонн проти майже 9,1 млн. тонн за аналогічний період минулого маркетингового
року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства
України.
Зокрема, як наголошується в повідомленні, за поточний сезон країна
експортувала 5,8 млн. тонн пшениці (у т.ч. 4,9 млн. тонн продовольчої), 6,2 млн. тонн
кукурудзи і 1,8 млн. тонн ячменю.
За інформацією міністерства, з 1 по 27 грудня п.р. Україна поставила на
зовнішні ринки майже 2,3 млн. тонн зерна, включаючи майже 340 тис. тонн пшениці
(291 тис. тонн продовольчої), 74,4 тис. тонн ячменю і 1,8 млн. тонн кукурудзи.
Мінагропрод також повідомив, що експорт соняшника в поточному МР, який
для цієї культури припадає на вересень-серпень, склав 66,8 тис. тонн проти 62,5 тис.
тонн за аналогічний період 2011/2012 МР.
Нагадаємо, Мінагропрод оцінює експортний потенціал країни в 2012/2013 МР в
23 млн. тонн зерна.
АПК-інформ
29.12.2012
В Україні держбюджет-2013 передбачає зниження фінансування земельної галузі
на 24,6%
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У держбюджеті України на 2013 р. фінансування земельної галузі
передбачається в обсязі 903,716 млн. грн., що на 24,6% менше, ніж у 2012 р.
Зокрема, як наголошується в повідомленні, із загального фонду буде виділено
850,395 млн. грн, зі спеціального - 53,321 млн. грн.
На виконання відомчої бюджетної програми "Видача державних актів на право
приватної власності на землю в сільській місцевості" планується направити 54,059 млн.
грн, на проведення загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт,
демаркації та делімітації державного кордону - 20,725 млн. грн.
Крім того, на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів передбачено виділити 2,6 млн. грн.
У Держземагентстві уточнили, що в 2012 р. на програми земельної галузі
держбюджетом було передбачено понад 1,198 млрд. грн., У 2011 р. - 514,159 млн. грн.
АПК-інформ
26.12.2012
ВР України повторно розгляне законопроект
сільгосппродукції та про зміни в Земельний кодекс

про

виробництво

і

обіг

Верховна Рада України почне законотворчу роботу 10 січня. Про це заявив
перший заступник голови українського парламенту Ігор Калетник.
Він повідомив, що в першу чергу будуть розглянуті законопроекти про
ратифікацію.
Однак І.Калєтнік зазначив, що парламент має намір повторно розглянути деякі
проекти законів, зокрема, про виробництво і обіг сільськогосподарської продукції та
про внесення змін до Земельного кодексу України.
«Згідно з нормами регламенту, законопроекти, ухвалені Верховною Радою VI
скликання в першому читанні, в автоматичному режимі переходять на розгляд нового
парламенту. Крім того, у проектах законів, які не пройшли перше читання, теж є
конструктивні ідеї», - підкреслив І.Калєтнік.
АПК-інформ
26.12.2012
КМУ продовжив дозвіл Аграрному фонду відпускати борошно безпосередньо
хлібопекарням
Кабінет Міністрів України продовжив дію постанови № 1128, що дозволяє
Аграрному фонду відпускати борошно безпосередньо хлібопекарням. Про це в ході
брифінгу заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван
Бісюк.
"Ухвалено зміни до постанови Кабінету Міністрів № 1128, якими продовжено
дію постанови на 2013 р. і подальші роки щодо відпуску борошна безпосередньо
хлібопекарням", - заявив Бісюк.
Він пояснив, що області будуть замовляти необхідну кількість борошна.
"Складається тристоронній договір між підприємством, облдержадміністрацією
та Аграрним фондом. Складається список конкретних підприємств, які отримуватимуть
цю муку", - сказав заступник міністра.
В першу чергу постанову орієнтовано на випічку соціальних сортів хліба.
Інформаційна компанія "ПроАгро"

Випуск
№75
8 січня
2013 року

25.12.2012
Україна в 2013 р. може виробити близько 56 млн. т зерна – УЗА
Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко вважає, що
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Україна в 2013 р. може зібрати близько 56 млн. т зерна.
"У минулому році нас підвела погода. Тепер завдяки тому, що випав хороший
сніг, і якщо погода буде нам допомагати як сьогодні, то буде врожай на 10 млн. т
більше в наступному році. Буде набагато більше обсягів для експорту", - сказав він на
прес-конференції.
В. Клименко зазначив, що 56 млн. т зерна для України є нормальним урожаєм.
Адже всі технології це дозволяють, і сільгоспвиробники можуть "видавати на-гора
такий результат".
"Зараз ми повинні робити наступний крок - це Чикагська біржа, аграрні
розписки та страхування. Якщо ми освоїмо цей інтелектуальний продукт, це дасть
різкий поштовх, що ми підемо далі ще в сторону 10 млн. т за рік", - резюмував
президент УЗА.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.12.2012
ВР України затвердила голів профільних комітетів
Верховна Рада України затвердла 25 грудня голів профільних комітетів.
За прийняття проекту постанови «Про комітети Верховної Ради України VII
скликання» (реєстр. № 1010) проголосували 339 народних депутатів.
Зокрема, згідно з прийнятим документом, головою комітету з питань аграрної
політики і земельних відносин призначений Григорій Калетник, комітету з питань
бюджету - Євген Геллер, комітету з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики - Олександра Кужель, комітету з питань промисловості та
інвестиційної політики - Юрій Воропаєв, комітету з питань транспорту і зв'язку - Борис
Колесніков, комітету з питань податкової та митної політики - Віталій Хомутиннік.
АПК-інформ
24.12.2012
Мінагрополітики України має намір використовувати $ 1,5 млрд. з китайського
кредиту на зрошення земель
Міністерство аграрної політики і продовольства має намір використовувати $ 1,5
млрд. кредиту Експортно-імпортного банку Китаю на загальну суму $ 3 млрд. на
проекти по зрошенню земель.
Передбачається, що в результаті реалізації цієї програми площі зрошуваних
земель в Україні будуть збільшені на 550 тис. га.
Зокрема, в АРК буде направлено $ 450 млн. для впровадження системи
зрошення на 150 тис. га, в Херсонську обл. - $ 630 млн. на 285 тис. га, в Миколаївську $ 180 млн. на 60 тис. га, в Запорізьку - $ 50 млн. на 25 тис. га і в Одеську - $ 90 млн. на
30 тис. га.
$ 100 млн. планується спрямувати на закупівлю техніки для забезпечення
зрошення.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада дозволила "Державній продовольчозерновій корпорації України" (ДПЗКУ) залучити під держгарантії кредит Експортноімпортного банку Китаю на $ 3 млрд., кошти якого використовуватимуться для
реалізації проектів у сфері сільського господарства.
За даними Мінфіну, Ексімбанк Китаю готовий надавати кредити за ставкою 6місячний Libor +4,5% на строк 15 років з 5-річним пільговим періодом. Передбачалося,
що за ці кошти будуть реалізовані, зокрема, проекти будівництва заводу з виробництва
ЗЗР, переробки органіки-мінеральних добрив, культивації земель, а також спрямовані
на закупівлю ЗЗР та сільгосптехніки, іншого агрообладнання.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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24.12.2012
М. Присяжнюк зберіг посаду міністра агрополітики в новому складі уряду
В.о. міністра аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк
знову призначений на посаду глави вітчизняного аграрного відомства. Офіційний указ
про його призначення опубліковано на сайті Президента України.
Микола Присяжнюк вважається людиною, що входять у близьке оточення
президента і хто користується його особистим довірою. Завдяки цьому М. Присяжнюку
в числі ще двох членів колишнього складу уряду - міністра внутрішніх справ Віталія
Захарченка та міністра фінансів Юрія Колобова - вдалося зберегти свою посаду в
новому "скликанні" Кабінету Міністрів.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.12.2012
МінАПіП України прогнозує збільшення виробництва основних сільгоспкультур
в 2013 р.
Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує збільшення
виробництва зернових культур, а також цукрових буряків і соняшнику в 2013 р.
"За рахунок використання сортових ресурсів можна збільшити на 20-30% обсяги
виробництва озимих зернових культур і сої, на 30-45% - кукурудзи, на 30-40% цукрових буряків, а також на 25-50% - соняшнику", - повідомив директор
Департаменту землеробства Олександр Демидов.
Він зазначив, що в структурі посівів у 2013 р. передбачено збільшення зернового
клину: озимі зернові під урожай 2013 посіяно на площі 8,1 млн. га, у тому числі 6,7
млн. га під пшеницею, 1,1 млн. га під ячменем і 0,304 млн. га під житом. Демидов
зазначив, що стан озимих цього року вище середніх показників за останні 10 років.
За даними Міністерства, у наступному році планується збільшити посівні площі
під кукурудзою - до 4,5 млн. га з 4,36 млн. га в 2012 р., рапсом - до 1,06 млн. га з 0,56
млн. га, цукровим буряком - до 0,49 млн. га з 0,46 млн. га. Разом з тим, в 2013 р.
очікується скорочення посівів соняшнику - до 3,9 млн. га з 4,9 млн. га.
Валовий урожай зернових і зернобобових культур в Україні в поточному році
складе близько 46,5 млн. т, у тому числі близько 16 млн. т пшениці, 7 млн. т ячменю,
0,7 млн. т жита, 21 млн . т кукурудзи.
За даними Держстату, площі посівів озимих зернових та зеленого корму,
включаючи ріпак, під урожай 2013 р. в Україні склали 9,2 млн. га, що на 2,5% менше
площ аналогічних посівів в минулому році. При цьому площі посівів озимих зернових
культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн. га, а площі посівів під озимий
ріпак склали 1,03 млн. га, що на 7,2% більше минулого року.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.12.2012
Україна: набув чинності закон про продовження мораторію на продаж
сільськогосподарських земель

Випуск
№75
8 січня
2013 року

В Україні сьогодні набув чинності закон № 5494-VI, згідно з яким мораторій на
продаж сільськогосподарських земель продовжено до 1 січня 2016 р.
Згідно з положеннями закону, до набрання чинності закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 забороняється:
- Купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
- Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна їх
цільового призначення.
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У попередній редакції Земельного кодексу України введено обмеження з
купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та
комунальної власності (за умови набрання чинності законом про ринок земель, який
досі не прийнятий).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.12.2012
М. Присяжнюк не бачить причин для введення обмежень на експорт кукурудзи
В.о. міністра аграрної політики і продовольства не бачить підстав для
обмеження у поточному сезоні поставок кукурудзи на зовнішні ринки. Про це він
сказав у відповідь на запитання кореспондента «ЛІГАБізнесІнформ», що відзначив, що
при нинішньому темпі поставок граничний обсяг експорту даної зернової (12,4 млн. т)
буде вичерпано вже через 4 місяці.
"Експорт кукурудзи зростає стрімко, і це нас радує. Ми експортували 13,5 млн. т
зерна, з них 5,7-5,8 млн. т кукурудзи. Зрозуміло, що в другій половині грудня - першій
половині січня темпи експорту будуть нижчі , до того ж погода несприятлива. Але вже
сьогодні ми пропонуємо збільшити баланс експорту. Ми виходимо на валовий збір
кукурудзи близько 21 млн. т, а чекали 18-18,5 млн. т. Я буду радий, якщо її вивезуть
більше. До того ж сьогодні ціна на кукурудзу на зовнішніх ринках дуже приваблива ", зазначив в.о. міністра.
При цьому він підтвердив, що постачання кукурудзи в Китай - на новий для
України ринок - в поточному сезоні можуть скласти 2 млн. т.
"Китай дає нам поставити 2 млн. тонн. Це - пробний об'єм. Для нас дуже
важливо, щоб ця партія була якісною і контракти були виконані. Ми передали цей
обсяг Українській зерновій асоціації з тим, щоб вони самі вирішили, які компанії
будуть поставляти кукурудзу на китайський ринок. Однак ми будемо вимагати від
нашої фітосанітарної служби більш уважно ставитися до партій, які будуть
поставлятися в Китай ", - підкреслив М. Присяжнюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.12.2012
У 2013 р. в Україні будуть доплачувати за зміст молодняку овець
У поточному році одним з основних напрямів державної підтримки стали
програми в галузі тваринництва, на які було виділено близько 700 млн. грн.
Зокрема, на початок грудня нараховано 304 млн. грн. дотації за утримання і
збереження молодняку ВРХ, 16 млн. грн. за придбання установок індивідуального
доїння, а також 62,4 млн. грн. часткового відшкодування за закупівлю племінних
телиць і корів. Про це 19 грудня на брифінгу в Будинку Уряду повідомив і. о. міністра
аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.
"У цьому році нам вперше вдалося призупинити спад поголів'я ВРХ і наростити
поголів'я завдяки дотаціям господарям за утримання і збереження молодняку ВРХ.
Таким чином, держава стимулює селян створювати сімейні ферми. Крім того, під
пильною увагою відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей, корів
молочного, м'ясного та комбінованого напряму і часткове відшкодування вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів. Всього за програмами в
тваринництві в поточному році спрямовано близько 700 млн. грн.", - зазначив Микола
Присяжнюк.
Також він поінформував, що за утримання і збереження молодняку ВРХ на
початок грудня нараховано 304 млн. грн. дотації, ці кошти отримають майже 340 тис.
господарів при збереженні ними більш 509 тис. голів молодняку. Микола Присяжнюк
зазначив, що ця програма державної підтримки стала ефективним механізмом, тому
буде продовжена в 2013 р. Крім того, М.Присяжнюк відзначив результативність інших
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програм. "Так, на початок грудня господарям нараховано близько 16 млн. грн. За
закуплену ними 3751 установку індивідуального доїння. А майже 90 підприємств
придбали 10,6 тис. голів племінних телиць і корів. Тому з державного бюджету було
нараховано 62,4 млн. грн . часткового відшкодування їх вартості ", - додав Микола
Присяжнюк.
Також керівник відомства повідомив, що наступного року держава вводить
додаткову бюджетну дотацію за утримання і збереження молодняку овець.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.12.2012
Збитки українських цукрозаводів в поточному сезоні складуть близько 1 млрд.
грн. - "Укрцукор"
Перевиробництво цукру в Україні призведе до того, що збитки цукрових заводів
в поточному сезоні складуть близько 1 млрд. грн. Про це заявив голова Національної
асоціації цукровиробників "Укрцукор" Микола Ярчук.
"Цукру вироблено не 1,8 млн. т, як прогнозувала Національна асоціація України
та Міністерство аграрної політики і продовольства, а 2,1 млн. т. Така ситуація,
звичайно, негативно впливає на розвиток галузі та фінансовий стан, оскільки сьогодні
сезонне перевиробництво цукру - а тепер ми бачимо і річне перевиробництво цукру призвело до того, що ціна на внутрішньому ринку впала нижче витрат на його
виробництво ", - зазначив він.
М.Ярчук відзначив, що середні витрати на виробництво однієї тонни цукру зараз
складають 6,5-7,5 гривень, але виробники змушені продавати його за 4,9 тис. грн.
"Якщо враховувати всі обставини, то прогнозні збитки для нас можуть скласти
більше мільярда гривень - ніякий бізнес цього не витримає", - підкреслив глава
асоціації.
Він навів приклад минулого року, коли в Україні теж було перевиробництво
цукрових буряків і низька ціна на цукор, в результаті чого цукрові заводи також
зазнали збитків.
"Вони не змогли запуститися в цьому році. Якщо в 2011-му працювали 77
заводів, то в цьому році - 63", - сказав М. Ярчук.
За його словами, в даний час працюють 22 цукрових заводи, більшість з яких
закінчить виробництво до нового року.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.12.2012
В Україні пропонується створення Держфонду підвищення родючості грунтів

Випуск
№75
8 січня
2013 року

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 0853 "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за використанням
земельних ресурсів", яким пропонується створення спеціального Державного фонду
економічного стимулювання підвищення родючості грунтів.
У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що формування фонду
буде проводитися за рахунок коштів, що надходять у вигляді штрафів за недотримання
проектів землеустрою та встановлених сівозмін, а також компенсації втрат поживних
речовин і гумусу з грунту внаслідок допущення негативного балансу цих елементів у
результаті безгосподарного, споживчого використання земель. У свою чергу, кошти
фонду пропонується направляти на реалізацію охорони і відтворення якісного і
високопродуктивного стану грунтів.
Законопроект ініційований народними депутатами України, які відзначають
триваюче скорочення запасів гумусу в українських грунтах, вимивання з них поживних
речовин, підкислення, засолювання і деструктуризації грунтів.
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"Якщо не вжити невідкладних заходів, процеси деградації грунтів можуть стати
незворотними", - наголошується в пояснювальній записці до проекту закону.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.12.2012
У 2013 р. орендна плата за земельні паї може збільшитися на 15-20% Держземагентство
У наступному році середній розмір орендної плати за земельні паї може
збільшитися на 15-20%. Про це сказав заступник голови Державного агентства
земельних ресурсів України Євген Бердніков.
"Якщо рік тому в середньому по Україні були ставки 300-350 грн./га, то сьогодні
ця цифра становить близько 400 грн./га. Тобто зростання відбулося в 1,5 рази", зазначив він.
Євген Бердніков зазначив, що тренд щодо збільшення вартості оренди за землю
продовжиться з урахуванням того розміру нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь, які є на сьогодні. У цьому році були введені зміни в
методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Однак ця норма не діє автоматично за договорами. Йде поступове їх переукладання.
"Думаю, що вже протягом року ця цифра буде поступово підтягуватися до 550-650
грн/га", - повідомив Євген Бердніков.
У відповідності до вимог чинного законодавства власники та користувачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100 гектарів повинні
використовувати їх відповідно до розроблених та затверджених в установленому
порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування
сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.
Як зазначив Євген Бердников, великі землевласники в основному не поспішають
замовляти проекти землеустрою, сподіваючись і далі сіяти ріпак по ріпаку, соняшник
по соняшнику. Як аргумент - розмови про неврожай зернових. Однак це стосується в
основному півдня держави. Таким чином, враховуючи суттєве підвищення цін цього
року на зернові культури при бажанні і добрій волі заради збереження угідь замовлення
проектів землеустрою великим товаровиробникам під силу.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.12.2012
На ринку ЄС з'явиться продукція птахівництва 6-7 українських компаній
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Фахівці Генерального директорату з питань охорони здоров'я та прав
споживачів Європейської комісії (DG SANCO) вже проінспектували підприємства
трьох великих українських компаній м'ясного і яєчного напрямів - ПАТ "Миронівський
хлібопродукт", ТОВ "Комплекс" Агромарс"та ТОВ "Аграрний холдинг Авангард ".
Крім цих компаній експортувати свою продукцію в ЄС будуть ще три-чотири
великих вітчизняних виробника птахівничої продукції (зокрема, Ovostar Union,
"Інтер"), вважає Олександр Бакуменко, голова ради директорів Асоціації "Союз
птахівників України".
Однак, деякі з названих гравців ще не визначили свою позицію щодо експорту в
ЄС. Наприклад, Наталія Власнюк, директор з маркетингу ГК Ovostar Union,
повідомила, що рішення щодо експорту продукції в ЄС керівництво має намір
прийняти протягом найближчих двох-трьох місяців.
Тим часом підприємства, що пройшли інспекцію, знаходяться на низькому
старті і тільки чекають завершення формальностей, пов'язаних із внесенням змін до
регламенту Єврокомісії.
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Начальник відділу по роботі з інвесторами та ЗМІ ПАТ "Миронівський
хлібопродукт" Анастасія Соботюк зазначила, що її компанія планує поставляти в
країни ЄС м'ясо птиці в асортименті як в охолодженому, так і в замороженому вигляді.
Частка експорту в країни ЄС повинна скласти 15-20% у загальному обсязі зовнішніх
поставок компанії.
ТОВ "Комплекс" Агромарс ", за словами директора з загальних питань Олексія
Марченка, в першу чергу збирається поставляти філе, яке є найбільш ходовим товаром,
хоча в принципі має намір експортувати на ринок ЄС повний асортимент продукції.
Як повідомлялося раніше, Україну включили до переліку країн, які мають право
імпортувати в країни ЄС яйця, яєчні продукти, птицю і м'ясо птиці.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
13.12.2012
Україна займе 4 місце в світі за обсягами експорту кукурудзи в 2012/13 МР Мінсільгосп США
Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму грудневому звіті
знизило прогноз виробництва кукурудзи в Україні в 2012 р. на 0,5 млн. т до 20,5 млн. т.
У той же час, прогноз експорту українського зерна даної культури збережений на рівні
12,5 млн. т. Таке коригування прогнозу експорту забезпечить Україні в 2012/13 МР 4
місце в списку провідних експортерів кукурудзи (після США, Бразилії і Аргентини),
проти 3-го в минулому сезоні.
Прогноз перехідних запасів кукурудзи на 2012/13 МР в Україні знижено до 1,1
млн. т, проти 1,3 млн. т в листопадовому прогнозі.
Неврожай кукурудзи в основних країнах її культивування, і перш за все в США,
в нинішньому сезоні формує світовий дефіцит даної зернової і перманентне збільшення
цін на неї, що буде стимулювати експорт з України. Внутрішнім каталізатором
експорту стане переорієнтація зовнішньоторговельних компаній на ринок кукурудзи
після вичерпання експортного потенціалу по пшениці.
У той же час, прогноз інформаційної компанії "ПроАгро" щодо експорту
кукурудзи на 2012/13 МР не перевищує 12,1 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.12.2012
На розвиток тваринництва в держбюджеті-2013 передбачено 650 млн. грн. МінАПіП України
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Галузь тваринництва залишиться пріоритетним напрямком державної підтримки
сільського господарства в наступному році. Так, у державному бюджеті на 2013 рік
збережений механізм підтримки виробників тваринницької продукції та передбачено
650 мільйонів гривень на початі раніше програми підтримки тваринництва. Про це
повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.
"Українське тваринництво відродилося,
і це незаперечний факт.
Підтвердженням цього є позитивна динаміка в 2012 році, коли поголів'я ВРХ
збільшилося на 10%, свиней - на 8%, птиці - на 20%. Також зростає виробництво
молока. Селяни зрозуміли, що тваринництвом займатися вигідно, плюс ще й держава
допомагає. Варто відзначити, що саме існуючі програми державної підтримки галузі
дали значний поштовх відродженню тваринництва. Тож наступного року відповідні
програми будуть продовжені ", - зазначив Микола Присяжнюк.
Міністр поінформував, що на ці програми в бюджеті на 2013 рік передбачено
650 мільйонів гривень зі спеціального фонду. Микола Присяжнюк зазначив, що завдяки
цим програмам український селянин вперше отримав реальну допомогу від держави, і
поінформував про напрямки державної підтримки тваринництва в наступному році.
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"У 2013 році збережено механізм підтримки виробників тваринницької
продукції. Зокрема, кошти планується направити на надання спеціальної бюджетної
дотації за утримання і збереження молодняку ВРХ, на стимулювання будівництва
сучасних тваринницьких комплексів шляхом часткового відшкодування їх вартості і
часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелів і корів. Також
буде продовжено відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального
доїння корів і виплачуватися дотація за вирощену і продану на забій худобу, повідомив Микола Присяжнюк.
Крім того, за словами глави відомства, у державному бюджеті на 2013 рік
передбачені кошти на спеціальну бюджетну дотацію за утримання і збереження
молодняку овець має стати поштовхом для розвитку вітчизняного вівчарства.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.12.2012
Україна пропонує СОТ переглянути позиції щодо сільськогосподарських товарів
Україна звернулася до Всесвітньої торгової організації з пропозицією
переглянути товарні позиції, більшість з яких стосується товарів сільського
господарства. Про це сказала перший заступник глави Адміністрації Президента
України Ірина Акімова.
"Україна, згідно з правилами СОТ, звернулася з можливістю відкривати дискусії
про перегляд певних позицій, 85% з яких - це позиції щодо сільського господарства.
Україна має право звертатися з такими пропозиціями. В історії СОТ приблизно 30 країн
зверталися з аналогічними пропозиціями і отримували для себе нові преференції", пояснила Акімова.
Вона зазначила, що така позиція не суперечить міжнародним зобов'язанням
України. Перший заступник глави АП нагадала, що через завищені зобов'язання, які
взяла на себе Україна при вступі до СОТ, у неї високі тарифні ставки на
сільськогосподарські товари.
"Україна приєднувалася до СОТ тоді, коли проходили переговори в Досі, і
багато тарифів, пов'язаних, насамперед, з сільським господарством в Україні, було
занижено для того, щоб інші країни СОТ знизили їх у майбутньому при підписанні
певних угод в Доховском раунді. Він, на жаль, не завершився, він тривав, але Україна
прийняла на себе завищені зобов'язання. Ці зобов'язання призвели до того, що наші
тарифні ставки в порівнянні з Росією більші на 5%. Ці 5% мають велике значення, коли
потрібно допомогти вітчизняній економіці" , - додала І.Акімова.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
10.12.2012
Україна 90% гармонізувала своє законодавство в агросфері до вимог ЄС
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Україна досягла значного прогресу в реалізації проекту міжнародної технічної
допомоги щодо реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі,
повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
У повідомленні вказується, що зараз вітчизняне законодавство гармонізоване з
європейськими директивами майже на 90%. Таким чином, Україна і Європейський
союз завершили черговий етап співпраці в аграрному секторі. Про це повідомив
перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.
"Україна досягла прогресу в питаннях наближення до політики ЄС, його
законодавства в сфері сільського господарства та розвитку сільської місцевості. Також
ми маємо результати в гармонізації українського законодавства з європейськими
нормами у сфері безпеки харчової продукції та ветеринарного контролю, ідентифікації
та реєстрації тварин, а також впровадженні системи НАССР. Це свідчить про те, що ми
- 37 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№75
8 січня
2013 року

приблизно на 90% гармонізували своє законодавство з європейськими директивами.
Наші європейські партнери позитивно оцінили прогрес у цих питаннях ", - зазначив
Іван Бісюк.
Також перший заступник міністра наголосив, що більш глибока співпраця з ЄС,
відкриє абсолютно нові перспективи для України як аграрної держави.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
07.12.2012
USAID запустив в Україні проект по організації ринку аграрних ф'ючерсів
Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про старт проекту
FINREP 2, основними цілями якого стане допомога в організації ринку аграрних
ф'ючерсів в Україні та подальше підвищення фінансової грамотності населення.
Про це заявив голова представництва USAID по Україні, Білорусі та Молдові
Джед Бартон. Він зазначив, що проект FINREP 2 розрахований на 5 років і передбачає
реалізацію цілого ряду субпроектів на загальну суму $ 12 млн.
За словами Д.Бартона, проект FINREP 2, крім основних цілей, стане логічним
продовженням проекту FINREP 1, який реалізовувався 2009-2012 роки з метою
вирішення найбільш важливих проблем фінансового сектора України, в тому числі
питань управління державним боргом та обігом державних цінних паперів, а також
реформування пенсійної системи.
Агентство США з міжнародного розвитку USAID надає економічну та
гуманітарну допомогу по всьому світу протягом 50 років. В Україні допомога USAID
надається у таких сферах, як економічний розвиток, демократія та управління, охорона
здоров'я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 року USAID надало Україні технічну
та гуманітарну допомогу на загальну суму $ 1,7 млрд.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
06.12.2012
Зернотрейдери експортували більше української пшениці, ніж обіцяли МінАпіП
Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень2012 - червень-2013) і за станом на 6 грудня склав 12,2 млн. т, повідомив міністр
аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
"Фактично обсяг експорту зерна склав 12,2 млн. т", - сказав він на пресконференції в Києві. Зокрема, за словами в.о. міністра, Україна поставила на зовнішні
ринки 5,6 млн. т пшениці, 4,7 млн. т кукурудзи, 1,8 млн. т ячменю.
М. Присяжюк зазначив, що експорт зерна з України в поточному сезоні досить
активний. Зокрема, поставки пшениці удвічі перевищують обсяги попереднього
маркетингового року, а по кукурудзі є рекордними за останні кілька років.
Він також висловив задоволення щодо співпраці Мінагропроду з
зернотрейдерами. За словами в.о. міністра, з учасниками зернового ринку
відпрацьовано механізм, що дозволяє державі відстежувати експортні потоки без
ведення обмежень.
М.Присяжнюк ще раз запевнив, що поки немає необхідності обмежувати
експорт пшениці. "Я переконаний, що держава, не вдаючись до офіційної заборони,
буде мати можливість забезпечити продовольчу безпеку", - додав він.
Як повідомлялося, раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про
безперешкодний експорті з країни з липня по грудень 2012 року 5,5 млн. т пшениці.
Міністерство планувало по досягненні цього обсягу обговорити з учасниками ринку
подальшу долю експорту цієї культури, не виключаючи введення обмежень.
Пізніше перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван
Бісюк повідомив, що уточнені баланси дозволяють збільшити обумовлені обсяги
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експорту пшениці за умови забезпечення необхідних запасів для хлібопекарської
галузі.
У той же час, 30 листопада Мінагропрод направив зернотрейдерам лист з
проханням посилити контроль над обсягами експорту пшениці в зв'язку з досягненням
граничного рівня в 5,5 млн. т.
Урожай зерна в Україні, за прогнозами Мінагропроду, в 2012 році складе
близько 46,2 млн. т проти рекордних 56,7 млн. т в 2011 р. Міністерство очікує, що
країна в поточному сезоні поставить на зовнішні ринки 21-22 млн. т зерна.
«Дєло»
05.12.2012 У
проекті держбюджету-2013 КМУ
майбутньому році до 51 млн. т

спрогнозував

збільшення

врожаю

в

У проекті державного бюджету на 2013 р., поданому Кабінетом Міністрів на
розгляд Верховної Ради України (законопроект № 11000 від 3 грудня 2012 р.),
передбачається збільшення врожаю зернових у наступному році до 51 млн. т.
Зокрема, в пояснювальній записці до законопроекту вказується, що в 2013 р.
"стримуючими антиінфляційними факторами немонетарного характеру стануть:
очікування високого врожаю зернових, достатнього як для задоволення внутрішніх
потреб, так і для підтримки високого експорту (51 млн. тонн проти 45,6 млн. тонн в
2012 році), створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, будівництво
овоче- і фруктосховищ, сучасних тваринницьких комплексів, зокрема з вирощування
корів і виробництва молока, наслідком чого буде збільшення пропозиції
сільськогосподарських товарів та налагодження ефективної системи ціноутворення
аграрної продукції".
Згідно з пояснювальною запискою, при підготовці державного бюджету на 2013
р. Кабінетом Міністрів врахований сценарій, що передбачає обсяг виробництва
номінального ВВП у розмірі 1576 млрд. гривень, зростання реального ВВП на рівні
3,4%.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКУ, СОЇ ТА РІПАКУ
У 2012/13 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.
Андрієвський В.Є.,
директор ІРАР, канд. техн. наук
Дем‘янчук В. В.,
канд. с.-г. наук, експерт ІРАР
За оцінками Департаменту сільського господарства США (циркуляр FOP 12-12
від 11.12.2012 р.) виробництво олійних культур у 2012/13 маркетинговому році (далі МР) становитиме 462,99 млн. тонн, що на 4,6% більше, ніж у 2011/12 МР.
При цьому найбільша частка світового
виробництва олійних культур
припадатиме на сою (57,8%), насіння ріпаку (12,8%), бавовняне насіння (9,5%), арахіс
(7,9%)та насіння соняшнику (7,7%).
Що стосується рослинних олій, то їх світове виробництво прогнозується в обсязі
156,69 млн. тонн (практично на рівні минулого маркетингового року). Більшу частку в
обсягах їх виробництва становитимуть – пальмова(53,3 млн. т. – 34%),соєва(43,18 млн.
т. – 27,6%), ріпакова (23,53 млн. т. – 15%) та соняшникова (13,65 млн. т. – 8,7%) олії.
З огляду на те, що в Україні із переліку олійних культур, що домінують у
відповідному сегменті світового продовольчого ринку, виробляється соняшник, соя та
ріпак, в чинній аналітичній інформації увага приділена саме цим культурам.
За оцінками фахівців Департаменту сільського господарства США обсяги
світового виробництва насіння соняшнику становитимуть майже 35,7 млн. тонн, що на
4,8 млн. т. (на 11,8%)менше від минулого маркетингового року. Обсяги світового
експорту насіння соняшнику зменшаться на 360 тис. т. (на 18,6%), а його запаси на
кінець поточного маркетингового року – майже у 2,3 рази (до 783 тис. т.), що є
найнижчим показником за останні 14 маркетингових років.
Передбачається, що провідними виробниками насіння соняшнику в світі у
поточному маркетинговому році будуть Україна (9 млн. т.),
Російська Федерація (7,5 млн. т.), ЄС (6,95 млн. т.), Аргентина (3,4 млн. т.),
Китай (2,25 млн. т.). Серед провідних експортерів насіння соняшнику –ЄС (450 тис. т.),
Україна (300 тис. т.), Російська Федерація (150 тис. т.) та США (111 тис. т.).
Основними імпортерами насіння соняшнику визначаються Туреччина (550 тис. т.), ЄС
(250 тис. т.), Єгипет (200 тис. т.) та Пакистан (200 тис. т.).
Світове виробництво соняшникової олії прогнозується на рівні 13,6 млн. т. (на
1,5 млн. т. або на 9,8% менше від минулого маркетингового року). Обсяги світової
торгівлі соняшниковою олією зменшаться у порівнянні з 2011/12 МР на 298 тис. т. (на
4,6%) та становитимуть 6,1 млн. т., запаси на кінець року – на 343 тис. т. (на 14,3%) та
досягнуть рівня 2,054 млн. т. Прогнозується, що
провідними виробниками
соняшникової олії у світі стануть наступні держави - Україна (3,735 млн. т.), Російська
Федерація (2,848 млн. т.), ЄС (2,658 млн. т.), Аргентина (1,425 млн. т.), Туреччина (727
тис. т.). Як провідні світові експортери соняшникової олії визначаються Україна (3,3
млн. т.), Аргентина (1,1 млн. т.), Російська Федерація (800 тис. т.) та Туреччина (350
тис. т.), основні імпортери –ЄС (1,15 млн. т.), Індія (1,2 млн. т.), Єгипет (650 тис. т.),
Китай (250 тис. т.), Іран (210 тис. т.).
До цього варто зазначити (рис. 1), що з початку нового століття було суттєво
змінено основні кон’юнктурні позиції щодо світової
торгівлі соняшником і
соняшниковою олією. За період з 2000/01 по 2011/12 МР обсяги світового
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виробництва насіння соняшнику збільшилися в 1,76 рази (на 17,4 млн. т.), а обсяги
світової торгівлі насінням соняшнику – зменшилися на 19,5% (на 470 тис. т.). В той же
час, при зростанні світового виробництва соняшникової олії в 1,67 рази (на 5,47 млн.
т.), обсяги світової торгівлі олією збільшилися у 2,74 рази (на 3,88 млн. т.). Отже, в цій
складовій ринку олійних культур відбулася стала зміна від торгівлі сировиною до
торгівлі готовою продукцією. Також слід додати, що за даними Департаменту
сільського господарства США протягом 2001/02 – 2011/12 МР ціни на світовому ринку
на насіння соняшнику збільшилися в 1,4 – 1,7 рази, а на соняшникову олію – в 2,1 – 3,6
рази.

1.

Світове виробництво та експорт насіння соняшнику та соняшникової олії.

Для України, як вже було зазначено, прогноз виробництва насіння соняшнику на
2012/13 МР складає 9 млн. т., що на 1,5 млн. т. (на 14,3%) менше, ніж у попередньому
маркетинговому році, при прогнозі його експорту в обсязі 300 тис. т. та запасів на
кінець поточного маркетингового року на рівні 49 тис. т. (у 6,1 рази менше від 2011/12
МР). Прогноз виробництва соняшникової олії становить 3,735 млн. т. (на 612 тис. т.
або на 14,1% менше, ніж у 2011/12 МР), експорту - 3,3 млн. т. (практично на рівні
минулого року), запасів на кінець року – 608 тис. т. (на 120 тис. т. або на 16,5% менше
від минулого маркетингового року).
Слід також зауважити, що в Україні, аналогічно до світового ринку, за останні
10 маркетингових років відбулася переорієнтація виробництва насіння соняшнику на
експорт олії (рис. 2). При цьому обсяги виробництва насіння соняшнику протягом
2000/01 – 2011/12 МР зросли втричі (на 7 млн. т.), обсяги експорту насіння –
зменшилися
у 3,6 рази (на 738 тис. т.).
За цей же період
виробництво
соняшниковоїолії збільшилося у 4,5 рази (на 3,4 млн. т.), а її експорт – у 5,9 рази (на 2,7
млн. т.).
Світове виробництво сої за оцінками Департаменту сільського господарства
США у 2012/13 МР становитиме 267,717 млн. т., що перевищує показник минулого
маркетингового року на 28,1 млн. т. (на 11,7%). Обсяги її світової торгівлі зростатимуть
на 8,6 млн. т. (на 9,5%), - до рівня 98,85 млн. т. при очікуваних запасах на кінець
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маркетингового року в обсязі 59,925 млн. т. (на 3,92 млн. т. або 7% більше від 2011/12
МР). При цьому очікується, що провідними виробниками сої будуть Бразилія (81 млн.
т.), США (80,858 млн. т.), Аргентина (55 млн. т.), Китай (12,6 млн. т.), Індія (11,5 млн.
т.), Парагвай (7,75 млн. т.), Канада (4,93 млн. т.), Україна (2,4 млн. т.), Болівія (2,4 млн.
т.) та Уругвай (1,9 млн. т.). Основні імпортери –Китай (63 млн. т.), ЄС (11,3 млн. т.),
Мексика (3,35 млн. т.), Японія (2,6 млн. т.), Тайвань (2,3 млн. т.), Індонезія (2 млн. т.),
Таїланд (1,95 млн. т.),Єгипет (1,55 млн. т.), В’єтнам (1,23 млн. т.)та Туреччина (1,2 млн.
т.).

2. Виробництво та експорт насіння соняшнику та соняшникової олії
в Україні.

3. Світове виробництво і експорт сої та соєвої олії.
- 42 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

Обсяги світового виробництва соєвої олії у 2012/13 МР прогнозуються на рівні
43,177 млн. т., що більше від минулого маркетингового року на 768 тис. т. (на 1,8%), її
експорт складатиме 8,781 млн. т. (на 273 тис. т. або 3,2% більше минулого року). Разом
з тим, прогнозується зниження світових запасів соєвої олії на кінець року на 815 тис. т.
(на 21,4%), - до 3, 001 млн. т. Провідні виробники соєвої олії у 2012/13 МР – Китай
(11,707 млн. т.), США (8,296 млн. т.), Аргентина (7,3 млн. т.), Бразилія (7,08 млн. т.),
ЄС (2,128 млн. т.) та Індія (1,765 млн. т.), головні експортери – Аргентина (4,065 млн.
т.), Бразилія (1,725 млн. т.), США (817 тис. т.), ЄС (470 тис. т.), Парагвай (420 тис. т.),
основні імпортери – Китай (1,4 млн. т.), Індія (1,15 млн. т.), ЄС (500 тис. т.), Алжир (460
тис. т.), Іран (400 тис. т.), Марокко (390 тис. т.).
Слід відзначити, що, з огляду на динаміку світового виробництва та експортусої та
соєвої олії протягом 2000/01 – 2011/12 МР (рис. 3), в цьому сегменті світового олійного
ринку спостерігається достатньо стала рівновага між виробництвом сировини та олії,
що свідчить про відносну його стабільність. В той же час за цей період світове
виробництво сої збільшилося на 63,8 млн. т. (на 36,3%), її експорт – на 36,6 млн. т. (на
68%), виробництво олії – на 15,7 млн. т. (на 58,8%), її експорт – на 1,6 млн. т. (на
23,2%).
Для України прогноз виробництва сої у 2012/13 МР становить 2,4 млн. т., що на
136 тис. т. (на 6%) більше від минулого маркетингового року. Очікується також
збільшення обсягів її експорту (на 462 тис. т. або на 34,5%), - до 1,8 млн. т., при
зменшенні запасів на кінець року у 6,75 рази, до 40 тис. т.
Прогнозується, що виробництво соєвої олії в Україні збільшиться на 3 тис. т.
(на 2,9%), - до 105 тис. т. при певному зниженні обсягів експорту (на 4 тис. т. або на
8,2%), - до 45 тис. т. при збільшенні внутрішнього споживання на 6 тис. т. (на 11%), до 60 тис. т.
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4. Виробництво і експорт сої та соєвої олії в Україні.
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Слід зазначити, що за 2007/08 по 2011/12 МР виробництво сої в Україні (рис. 4)
збільшилося у 3,1 рази, обсяги її експорту – у 7 разів, виробництво соєвої олії – в 1,2
рази, а її експорт – у 6,1 рази.
Прогноз світового виробництва ріпаку складає 59,275 млн. т. Це на 2,35 млн. т.
або на 3,8% менше від 2011/12 МР. Обсяги світової торгівлі ріпаком оцінюються на
рівні 10,963 млн. т. (на 15,5% менше від минулого року) при тому, що запаси на кінець
року знизяться до 2,8 млн. т. ( 1,8 рази менше у порівнянні з 2011/12 МР). Основні
виробники насіння ріпаку – ЄС (18,8 млн. т.), Канада (13,31 млн. т.), Китай (12,6 млн.
т.), Індія (6,7 млн. т.), Австралія (2,761 млн. т.), Україна (1,2 млн. т.), США (1,128 млн.
т.), головні експортери – Канада (7,3 млн. т.), Австралія (2,07 млн. т.) та Україна (1,15
млн. т.), основні імпортери –ЄС (3,2 млн. т.), Японія (2 млн. т.), Китай (1,8 млн. т.),
Мексика (1,4 млн. т.), Пакистан (750 тис. т.).
Виробництво ріпакової олії в світі у 2012/13 МР прогнозується в обсязі 23,532
млн. т. (на 3,2% менше від попереднього року), світової торгівлі – 3,73 млн. т. (на 218
тис. т. або на 5,5% менше, ніж у 2011/12 МР. Також очікується зменшення світових
запасів ріпакової олії на кінець року на 383 тис. т. (на 22%) у порівнянні з минулим
роком.

5. Світове виробництво та експорт ріпаку та ріпакової олії.
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Слід зазначити достатню збалансованість світового ринку ріпаку та ріпакової
олії, про що свідчить достатньо стабільна динаміка основних його показників за
2000/01 – 2011/12 МР (рис. 5) при тому, що протягом зазначеного періоду виробництво
ріпаку зросло в 1,65 рази, ріпакової олії – в 1,8 рази, зростання експорту насіння та
олії збільшилося відповідно в 1,8 рази та 3,3 рази. Це також свідчить про те, що саме
експорт олії є зростаючим сегментом на цьому ринку.
Для України прогноз виробництва ріпаку у 2012/13 МР становить 1,2 млн. т.,
що на 300 тис. т. (20%) менше від показників попереднього маркетингового року при
експорті обсягом 1,15 млн. т. (на 58 тис. т. або на 4,8% нижче 2011/12 МР) при тому, що
кінцеві запаси на кінець року знизяться до 12 тис. т. (в 11,1 рази). Виробництво
ріпакової олії очікується в обсязі 65 тис. т. (на 3 тис. т. або на 5% більше минулого
року) при збільшенні обсягів її експорту до 25 тис. т., що в 1,8 рази більше порівняно
із попереднім маркетинговим роком.
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Слід також зауважити, що, на даний час виробництво ріпаку та ріпакової олії в
Україні є достатньо перспективною складовою вітчизняного аграрного ринку та має
переважно експортну орієнтацію, в якій нині домінує здебільшого сировинна складова,
адже при тому, що протягом 2000/01 – 2011/12 МР виробництво ріпаку збільшилося в
11,4 рази, обсяги його експорту – у 16,6 рази, а виробництво та експорт ріпакової олії –
відповідно у 2,7 та 6,25 рази.
_______________________________________
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Ємельянова Ж. Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За даними Державної служби статистики України:
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-листопаді поточного
року порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 95,2%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 92,8%, у господарствах населення – 97,6%.
Рослинництво. За січень-листопад 2012р. індекс обсягу виробництва продукції
рослинництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 91,8%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 88,2%, у господарствах населення – 96,1%.
Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за 11 місяців п.р. порівняно з
відповідним періодом 2011р. становив 103,2%, у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах – 107,5%, у господарствах населення – 100,3%.
Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року збільшилося на 1,3%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ збільшилось на 0,1%, в
господарствах населення збільшилось – на 1,8%.
 Зокрема поголів’я корів – зменшилося – на 0,7%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 0,2%, в господарствах населення –
на 0,8%.
 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 2,7%, в
т.ч. у сільгосппідприємствах збільшилось - на 6,7%, в господарствах
населення зменшилось – на 0,4%.
 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств зменшилося – на
0,3%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 7,6%, в господарствах
населення – збільшилося на 1,1%.
 Поголів’я птиці – збільшилося на 8,7%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на
14,9%, в господарствах населення – на 2,6%.
 На початок грудня цього року населенням утримувалось 68,5% загальної
чисельності великої рогатої худоби (торік – 68,7%), у т.ч. корів – 77,6%
(77,8%); свиней – 54,5% (56,7%), овець і кіз – 85,4% (84,8%), птиці всіх видів –
47,0% (49,9%).
 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-листопаді
поточного року порівняно з відповідним періодом 2011р. обсяг вирощування
худоби та птиці збільшено на 6,8%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 5,4%,
свиней, птиці всіх видів – на 7,0%.
 Відношення обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на
забій становило 107,5% (торік – 105,1%).
 Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі
та нагулі збільшились на 5,2%, свиней – на 8,1%.
 Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема м’яса в
усіх категоріях господарств збільшилось на 2,7% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 4,3% в господарствах населення – на 0,7%), молока - в усіх
категоріях господарств збільшилось на 2,7% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 13,6% в господарствах населення – без змін), яєць - в усіх
категоріях господарств збільшилось на 2,0% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 1,6% в господарствах населення – на 2,5%).
 Частка виробництва населенням м’яса становила 42,9%, молока – 77,9%,
яєць – 38,5%.
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Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-листопад 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р.
збільшився на 22%, у т.ч. продукції рослинництва – на 30%, продукції тваринництва
– на 5%.
 Обсяг реалізації зернових культур збільшився на 25,5%, зокрема пшениці – на
7,3%, кукурудзи – на 57,1%, жита – на 63,6%, насіння соняшнику – на 46,5 %,
ріпаку – на 23,4%; знизились обсяги реалізації цукрових буряків – на 14,4%.
 Збільшилися обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 2,1%, птиці – на
3,4%, молока – на 14,5%, яєць – на 2,0%. Обсяги реалізації свиней знизилися –
на 0,5%.
 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2012р.
порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли на 7%, у т.ч. продукції
тваринництва – на 10%, рослинництва – на 3%. У листопаді поточного року
порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції
зросли на 3%, у т.ч. рослинництва – на 4%, тваринництва – на 0,2%.
Надходження цукрових буряків на переробні підприємства. Станом на 1 грудня
п.р. на переробні підприємства від усіх категорій господарств загалом надійшло 15,3
млн.т цукрових буряків (на 11% менше, ніж на 1 грудня 2011р.), у т.ч. було куплено
5,7 млн.т (37% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах – 5,9 млн.т
(38%), надійшло на переробку власно вироблених цукровими заводами цукрових
буряків – 3,7 млн.т (25%).
Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 грудня 2012р. в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 21,4 млн.т зерна (на 27%
менше проти 1 грудня 2011р.), у т.ч. 6,5 млн.т пшениці, 2,1 млн.т ячменю, 11,2 млн.т
кукурудзи, 0,4 млн.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 10,7
млн.т зерна (на 27% менше), у т.ч. 3,1 млн.т пшениці, 1,5 млн.т ячменю, 4,9 млн.т
кукурудзи, 0,2 млн.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в
наявності 10,7 млн.т зерна (на 27% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 8,1 млн.т (на 28%
менше). Запаси насіння соняшнику становили 4,9 млн.т (на 14% менше, ніж на 1
грудня 2011р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих)
зберігалося 2,2 млн.т (на 18% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку
та зберігання, – 2,7 млн.т (на 10% менше, ніж торік).
За даними Аналітичного центру «УкрАгроКонсалт»:
Експорт основних молочних продуктів у січні-листопаді порівняно з аналогічним
періодом минулого року зменшився на 8,8% та становив 143,1 тис. тонн. Зокрема,
експорт масла вершкового зменшився в 3,4 рази (обсяг склав всього 603,5 тонн);
молока та вершків не згущених – в 2,1 рази (обсяг склав 5,2 тис. тонн); пахти,
вершків, йогурту, кефіру – в 1,9 разів (обсяг склав 2,8 тис. тонн); сирів – на 14,8%
(обсяг склав 61,4 тис. тонн); молочної сиворотки – на 6,9% (обсяг склав 22,3 тис.
тонн); морозива – на 16,3% (обсяг склав 2,1 тис. тонн). Збільшився експорт сухих
молокопродуктів - на 20,4% (обсяг склав 41,2 тис. тонн); казеїну – на 16,0% (обсяг
склав 6,3 тис. тонн); молочних напоїв – у 7,1 разів (обсяг склав 1,09 тис. тонн).
В структурі експорту сири склали 42,9%; сухі молокопродукти - 28,8%; молочна
сиворотка - 15,6%; казеїн - 4,4%; молоко та вершки не згущені - 3,6%; пахта, вершки,
йогурти, кефір - 2,0%; морозиво - 1,5%; молочні напої - 0,8%; масло вершкове - 0,4%.
 У листопаді збереглась тенденція щодо зменшення обсягів експорту.
Порівняно з жовтнем ц.р. експорт зменшився на 14,0% та склав 12,4 тис. тонн.
Найбільше скоротилися обсяги експорту казеїну (в 2,8 разів до 209 тонн),
молока та вершків не згущених – (в 1,6 рази до 498 тонн); сухих
молокопродуктів (на 64,5% до 2,3 тис. тонн), пахти, вершків, йогурту, кефіру –
на 31,2% (до 165,6 тонн); морозива – в 3,8 разів (до 16,9 тонн); сирів - на 2,7%
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(до 6,2 тис. тонн). Збільшились поставки молочної сиворотки – на 5,9% (до 2,9
тис. тонн); масла вершкового – на 60% (до 90,3 тонн); молочних напоїв – в 3
рази (до 13,5 тонн).
Збільшилися обсяги імпорту молочних продуктів у січні-листопаді порівняно з
аналогічним періодом минулого року на 38,5% та досягли рівня 42,4 тис. тонн.
Зокрема, масла вершкового – майже в 2,2 рази (обсяг склав 7,5 тис. тонн); сухих
молокопродуктів – майже в 1,7 разів (обсяги склали 7,2 тис. тонн); молока та вершків
не згущених – в 1,6 разів (обсяг склав 3,2 тис. тонн); сирів – в 1,4 рази (обсяг склав
14,6 тис. тонн); пахти, вершків, йогуртів, кефіру та ін. – на 7,9% (обсяг склав 7,4 тис.
тонн). Зменшились обсяги поставок молочної сиворотки – на 29,2% (обсяг склав
896,2 тонни); морозива – на 21,6% (обсяг склав 614,4 тонни); молочних напоїв – в 1,7
разів (обсяг склав 849,6 тонн); казеїну – в 3,2 рази (обсяг склав 1тонна).

В структурі імпорту сири склали – 34,5%; масло вершкове – 17,7%; пахта,
вершки, йогурти, кефір та ін. – 17,5%; сухі молокопродукти – 17,1%;
молоко та вершки не згущені – 7,6%; молочна сиворотка - 2,1%; молочні
напої – 2%; морозиво -1,4%; казеїн – 0,002%.

У листопаді імпорту основних молочних продуктів порівняно з жовтнем
ц.р. зменшився на 16,3% та склав 4,8 тис. тонн за рахунок зменшення поставок
сухих молокопродуктів – в 1,8 рази (до 648,9 тонн); молочної сиворотки – на
35,6% (до 83 тонн); молочних напоїв – на 39% (до 45,5 тонн); сирів – на 34,5% (до
1,3 тис. тонн); молока та вершків не згущених – на 7,2% (до 378,4 тонн).
Збільшився імпорт масла вершкового – на 22,5% (обсяг склав 1,6 тис. тонн);
морозива – на 25% (обсяг склав 10,0 тонн); пахти, вершків, йогуртів, кефіру та ін.
– на 4,7% (обсяг склав 688,4 тонни); казеїну – в 2,3 рази (обсяг склав 0,7 тонн).

Порівняно з листопадом 2011 року (3,4 тис. тонн) обсяги імпорту
молокопродуктів у листопаді 2012 р. збільшилися на 41,1%.
Збільшилися обсяги експорту основних видів м’яса та субпродуктів у січнілистопаді порівняно з аналогічним періодом минулого року на 47,5% та склав
107,25 тис. т.. Зокрема, експорт яловичини охолодженої збільшився в 2,1 рази (обсяг
склав 8,04 тис. тонн); свинини свіжої, охолодженої або мороженої - в 1,7 разів (обсяг
склав 18,6 тис. тонн); м’яса та харчових продуктів свійської птиці – на 43,8% (обсяг
склав 69,6 тис. тонн); ковбасних виробів – в 2,7 рази (обсяг склав 1,5 тис. тонн);
м’ясних консервів – в 2,6 рази (обсяг склав 2,4 тис. тонн). Експорт яловичини
мороженої зменшився на 13,9% (обсяг склав 7,08 тис. тонн).
В структурі експорту м’ясо та харчові продукти свійської птиці становило 64,9%;
свинина свіжа, охолоджена або морожена - 17,3%; яловичина охолоджена - 7,5%;
яловичина морожена - 6,6%; м’ясні консерви - 2,3%; ковбасні вироби - 1,4%.
Експорт здійснювався переважно в Росію та Казахстан.
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 У листопаді порівняно з жовтнем ц. р. обсяги експорту зменшились на 14,7%
(обсяг склав 13,25 тис. тонн). Майже на 90% зросли обсяги поставок свинини
свіжої, охолодженої або мороженої (обсяг склав 1,6 тис. тонн), на 12,1% ковбасних виробів (обсяг склав 116,8 тонн) та м’ясних консервів – на 6,7%
(обсяг склав 194,7 тонни).
 Зменшилися обсяги експорту м’яса та харчових продуктів
свійської птиці –
на 19,5% (обсяг склав 10,1 тис. тонн), яловичини охолодженої - на 25,8%
(обсяг склав 740,5 тонн), яловичини мороженої – на 44,2% (обсяг склав 489,8
тонн).
 Збільшилися обсяги імпорту м’яса та субпродуктів у січні-листопаді порівняно з
аналогічним періодом минулого року (переважно з Бразилії та Польщі) – на 89,5%
(обсяг склав 305,9 тис. тонн). Зокрема, імпорт свинини свіжої, охолодженої або
мороженої збільшився в 2,1 рази (обсяг склав 185,3 тис. тонн), яловичини мороженої
– на 8% (обсяг склав 3,5 тис. тонн), м’яса та харчових продуктів свійської птиці – в
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1,8 разів (обсяг склав 106,2 тис. тонн), м’ясних консервів – в 1,4 рази (обсяг склав 9,6
тис. тонн). Зменшився імпорт яловичини охолодженої в 4,2 рази (обсяг склав 81,5
тонн), ковбасних виробів – в 2,3 рази (обсяг склав 1,3 тис. тонн).
 В структурі імпорту м’ясо свинини свіжої, охолодженої або мороженої
становило 60,6%; м’ясо та харчові продукти свійської птиці - 34,7%; м’ясні
консерви - 3,1%, яловичина морожена - 1,1%; ковбасні вироби - 0,4%;
яловичина охолоджена - 0,03%.
 Імпорт живої великої рогатої худоби склав 989,2 тис. дол. США (країни ЕС),
свиней – 1563,1 тис. дол. США (країни ЕС), птиці - 4367,9 тис. дол. США
(країни ЕС та Росія), коней – 26,7 тис. дол. США (Німеччина).
 В листопаді імпорт м’яса та м’ясопродуктів усіх видів порівняно з жовтнем ц.р.
зменшився на 12,3% (обсяг склав 30,1 тис. тонн) в основному за рахунок зменшення
поставок м’яса птиці – на 26,3% (обсяг склав 9,6 тис. тонн). Зменшилися поставки
свинини свіжої, охолодженої або мороженої – на 2,0% (обсяг склав 19,4 тис. тонн);
яловичини мороженої – на 3,2% ( обсяг склав 237,7 тонн); м’ясних консервів – на
36,1% (обсяг склав 729,6 тонн). Зріс імпорт яловичини охолодженої – на 15,5% (
обсяг склав 6,7 тонн); ковбасних виробів – на 14,0% (обсяг склав 94,9 тонни).
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5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
4 грудня 2012 року відбулося четверте засідання Комісії з питань розвитку
аграрного ринку України Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та
продовольства України.
У засіданні Комісії взяли участь члени Комісії з питань розвитку аграрного
ринку України, представники наукових установ, приватних компаній, проектів
міжнародної технічної допомоги.
На засіданні було розглянуто наступні питання:
1. Переваги та ризики для сільського господарства України у торгівлі з
країнами Митного союзу (Росія, Казахстан, Білорусь).
Кобута І.В.,
Керівник проекту ПРООН «Сприяння розвитку міжнародної торгівлі»
Осташко Т.О.,
Головний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування
НАН України, експерт ІРАР
Інформацію щодо можливих наслідків для сільського господарства України у
торгівлі з країнами Митного союзу взято до відома. Відзначено, що ратифікація
Договору про вільну торгівлю в рамках СНД створює додаткові умови для розширення
та суттєвого поглиблення співробітництва України з країнами Митного союзу в
аграрній сфері. Вирішено матеріали щодо обговорення зазначеного питання направити
керівництву Міністерства аграрної політики та продовольства України для
використання при підготовці відповідних рішень.
2. Стан та перспективи перевезень зерна залізничним транспортом до 2015
року.
Лимарчук П.П.,
Заступник начальника Головного управління з перевезень Державної
Адміністрації залізничного транспорту України
Вирішено схвалити пропозиції Української зернової асоціації та Державної
Адміністрації залізничного транспорту України щодо розвитку системи перевезень
зерна в Україні. Рекомендовано Мінагрополітики разом з Укрзалізницею та УЗА на
виконання Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на
2010-2019 роки та Меморандуму на підтримку зернового сектору України між
Державною Адміністрацією залізничного транспорту України та Українською
Зерновою Асоціацією від 10.02.2012 р. розробити та затвердити заходи щодо
удосконалення перевезення зернових вантажів, а також утворити постійно діючу
робочу групу для координації вирішення зазначених питань. Рекомендовано
розглянути пропозиції Асоціації «Укроліяпром» щодо проблемних питань в частині
перевезень шроту/макухи та лушпиння соняшникового гранульованого залізничним
транспортом на засіданні Громадської ради.

Випуск
№75
8 січня
2013 року

3. Обговорення змін до Положення про порядок проведення атестації та
допуску до відтворення плідників для племінного використання.
Ільницька Т.Є.,
Президент ВГО «Асоціація сприяння розвитку кінного спорту України»
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4. Загальні питання.
Запропоновано членам Комісії до 07 грудня ц.р. подати координаційноаналітичній групі пропозиції щодо плану засідань Комісії з питань розвитку
аграрного ринку України та Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та
продовольства на 2013 рік.

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

Вирішено схвалити запропоновані ВГО «Асоціація сприяння розвитку кінного
спорту України» пропозиції щодо змін до Положення про порядок проведення
атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання і
розроблення нової редакції Положення про централізований племінний облік у
конярстві та рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства
врахувати їх при опрацюванні зазначених нормативних документів.
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2013 року
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