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1. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
спрощення процедури відведення земельних ділянок)
Номер, дата реєстрації: 1208 від 08.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Денисенко А.П.
Метою проекту є узгодження між собою та з іншими законодавчими актами
норм Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Законів України “Про
землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про охорону культурної
спадщини” та “Про місцеві державні адміністрації”.
Верховною Радою України 2 жовтня 2012 року прийнято Закони України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської
діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт” № 5394-VI та
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення” № 5395VI. Зазначеними законами внесено низку змін до Земельного кодексу України, та інших
законодавчих актів у галузі земельних відносин.
Разом з тим, 16 жовтня 2012 року прийнято Закон України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
через відповідних міністрів” № 5462-VI, яким також внесено зміни до Земельного
кодексу України та деяких інших законодавчих актів, зокрема й до тих же їх норм, до
яких вже було внесено зміни вищевказаними законами.
Внесення зазначених змін призвело до виникнення колізій та суперечностей між
нормами Земельного кодексу України та інших законів у галузі земельних відносин.
З метою узгодження між собою та з іншими законодавчими актами норм
Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Законів України “Про
землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про охорону культурної
спадщини” та “Про місцеві державні адміністрації” підготовлений проект Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення зміни до пункту 1 розділу II «Прикінцеві
положення» Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості ґрунтів» в частині набрання чинності»
Номер, дата реєстрації: 1259 від 11.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Парубок О.Н.
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Проект Закону України розроблено з метою відтермінування до 01.01.2014 року,
терміну введення адміністративної відповідальності за відсутність проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь у господарствах площею більше 100 га.
Необхідність прийняття зазначеного проекту закону обумовлена неможливістю
виконання з 1 січня 2013 року окремих положень Закону України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів” для
орендарів та користувачів земель сільськогосподарського призначення. Згідно цього
Закону використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без
проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь, площею понад 100 гектарів, тягне за собою накладання великих
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штрафів. Станом на 01.10.2012 року із 18515 власників та користувачів, які
використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100
гектарів, лише 273 (1,47 %) мають відповідні проекти землеустрою, і тільки 1380
власників та користувачів (7,56 %) уклали договори на їх розробку. Такі низькі темпи
розробки даних проектів землеустрою зумовлені рядом несприятливих факторів, які
фактично унеможливлюють їх ефективну розробку і впровадження у виробництво. До
таких факторів належить передусім неврегульованість на законодавчому рівні питання
порядку здійснення консолідації земель , оскільки більшість орендодавців це дрібні
землевласники, які передали свої землі в оренду різним господарствам на незначні
строки та їх фактичне розміщення не відповідає єдиним оброблюваним масивам землі.
Однією з причин, є також недосконалість самого порядку розробки проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь, оскільки існуючий порядок не враховує можливість виникнення
форс-мажорних ситуацій. Також цей порядок не враховує європейський досвід щодо
компенсації коштів з державного бюджету за наявність чорних парів у сівозмінах, що
завдасть сільськогосподарським товаровиробникам додаткових збитків, особливо на
фоні підняття орендної плати . Дуже проблематичним є також той факт, що існуючий
порядок розробки відповідних проектів землеустрою зобов’язує розробляти відповідні
проекти з урахуванням нормативів оптимального співвідношення
культур
у
сівозмінах
в
різних природно-сільськогосподарських регіонах, затверджених
постановою
Кабінету Міністрів України № 164, яка також містить ряд проблемних питань. Зокрема
у ній не враховуються принципи співвідношення сільськогосподарських культур на
зрошуваних землях, не враховуються принципи проектування овочевих сівозмін, не
відображені проблемні питання створення спеціалізованих господарств, а також не
буде можливості вводити в сівозміни нові перспективні культури.
Окрім вищенаведених факторів варто зазначити, що розробка відповідних
проектів землеустрою є надзвичайно затратною справою, що для багатьох категорій
сільськогосподарських товаровиробників, особливо для невеликих за розміром
фермерських господарств, є досить вагомою перешкодою для укладання договорів на
розробку відповідних проектів.
Наявність всіх вищенаведених факторів власне і зумовлює необхідність
пролонгації до 01.01.2014 року введення в дію окремих положень Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості
ґрунтів”.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення процедури відведення земельних ділянок»
Номер, дата реєстрації: 1085 від 13.12.2012
Ініціатор: Народний депутат України Мельник С.А.
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Проект Закону розроблено з метою удосконалення процедури відведення
земельних ділянок шляхом скасування необхідності подання юридичною чи фізичною
особою документів що перебувають у володінні органів виконавчої влади чи місцевого
самоврядування, при отриманні дозволу на розроблення документації із землеустрою та
запровадження принципу мовчазної згоди на етапі отримання дозволу на розроблення
документації із землеустрою і механізму відповідальності посадових осіб органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за невчасне надання висновку
щодо погодження (не погодження) документації із землеустрою.
На сьогоднішній день прийнято ряд законів України направлених на спрощення
процедури відведення земельних ділянок у власність та користування, в тому числі і на
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умовах оренди, однак до даного часу не врегульовано питання, коли юридична чи
фізична особа звернулася до органу виконавчої влади про надання дозволу на
відведення земельної ділянки і взагалі не отримала ні дозволу ні відмови, крім того
відсутній механізм відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування за невчасне надання висновку щодо погодження (не
погодження) документації із землеустрою.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін Земельного кодексу України та до інших
законодавчих актів у сфері земельних відносин (щодо спрощення процедури
відведення земельних ділянок)»
Номер, дата реєстрації: 1208-1 від 22.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Омельянович Д.С.
Основною метою законопроекту виправлення помилок, допущених при
прийнятті Закону України № 5462-VI, а також внесення до законодавчих актів України
змін, направлених на доступність для населення адміністративних послуг, що
надаються у сфері земельних відносин.
16.10.2012 Верховною Радою України було прийнято Закон України № 5462-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної
політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через відповідних міністрів». Вказаним Законом (далі
- Закон № 5462-VI) в рамках адміністративної реформи було, зокрема, внесено зміни до
Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Аналіз положень Закону № 5462-VI свідчить про те, що деякі його положення
вносять неузгодженості у земельне законодавство, роблять неможливим або
значно ускладнюють застосування інших норм земельного законодавства.
1. Передбачена Законом № 5462-VI нова редакція статті 186-1 Земельного
кодексу України передбачає вимоги до складу комісій з питань погодження
документації із землеустрою, в той час коли законодавчі норми щодо необхідності
формування таких комісій скасовані Законом України від 02.10.2012 № 5395-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення» (далі –
Закон № 5395-VI).
До того ж передбачена Законом № 5462-VI редакція частини третьої статті 186-1
Земельного кодексу України у взаємозв’язку з частиною п’ятою цієї статті, фактично
зводить нанівець все спрощення процедури погодження проектів відведення,
передбачене Законом України від 02.10.2012 № 5395-VI, невиправдано ускладнює
процедуру такого погодження. Крім того, зазначені зміни передбачають необхідність
погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із органами
державного архітектурно-будівельного контролю. У той же час згідно з Порядком
здійснення державного архітектурно-будівельного контролю постановою Кабінету
Міністрів України, затвердженим від 23 травня 2011 р. N 553, предметом державного
будівельно-архітектурного контролю є перевірка дотримання чинного містобудівного
законодавства, будівельних норм в процесі проведення підготовчих робіт,
проектування та будівництва об’єктів містобудування, а не формування
земельних ділянок.
2. Законом № 5462-VI із тексту статті 186-1 Земельного кодексу України були
виключені всі положення, які стосуються погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки за її місцезнаходженням, що негативно відображається на
доступного вказаних адміністративних послуг для їх споживачів.
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3. Законом № 5462-VI частина четверта статті 20 була викладена у новій
редакції. При цьому не було взято до уваги те, що вказану частину вже виключено із
Земельного кодексу України Законом № 5395-VI. До того ж норми вказаної редакції
фактично зводять нанівець запроваджені Законом № 5395 VI позитивні
положення щодо удосконалення порядку відведення земельних ділянок
лісогосподарського призначення, оскільки вимагають надання додаткових
дозвільних
документів
при
зміні
цільового
призначення
земель
лісогосподарського призначення.
4. Законом № 5462-VI було викладено у новій редакції текст статті 7 Закону
України «Про Державний земельний кадастр». Якщо первісна редакція статті була
направлена на доступність адміністративних послуг для населення і передбачала, що у
переважній більшості випадків внесення відомостей до Державного земельного
кадастру та надання таких відомостей здійснюється виключно на районними
(міськими) органами земельних ресурсів, нова редакція закріплює вказані
повноваження за центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері земельних відносин. Останній, в свою чергу, має самостійно
розподілити ці повноваження між територіальними органами місцевого,
регіонального рівнів та центральним апаратом. Слід вказати, що розподіл
повноважень «в ручному режимі» містить в собі потенційні корупційні ризики і
може суттєво негативно вплинути на рівень доступності адміністративних послуг
при веденні Державного земельного кадастру. Доцільним є введення на
законодавчому рівні правила, за яким вся інформація про земельну ділянку вноситься
до Державного земельного кадастру виключно за місцем її розташування.
5. Змінами, внесеними Законом № 5462-VI до статті 15 Земельного кодексу
України повноваження із розпорядження землями державної власності
сільськогосподарського призначення, які з 01.01.13 мають належати центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,
були надані також центральному органу виконавчої влади, що формує таку державну
політику. В результаті, на сьогодні одні і ті ж повноваження має і Міністерство
аграрної політики і продовольства і Державне агентство України із земельних ресурсів,
що є неприпустимим.
На виправлення вказаних помилок і направлений законопроект.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
плати за оренду земельних ділянок)
Номер, дата реєстрації: 2098 від 24.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Сігал Є.Я.
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Метою прийняття вказаного проекту Закону України є удосконалення механізму
виплати орендної плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення приватної форми власності (земельних часток (паїв) для підвищення рівня
соціального захисту селян - власників земельних часток (паїв), зміцнення фінансової
бази сільських і селищних рад для вирішення невідкладних питань розвитку місцевих
територій, посилення відповідальності орендарів за виконання ними договірних
зобов’язань щодо оренди землі.
Діючий порядок справляння орендної плати за землю, визначений ст.21
Закону України «Про оренду землі», передбачає, що розмір, форма і строки внесення
орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім
строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної
власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Крім того,
в ст.22 Закону встановлено, що «орендна плата може справлятися у грошовій,
натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах». При цьому,
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стосовно розпайованих земель сільськогосподарського призначення введено уточнення
- «орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій
формі».
Проте, як свідчить практика, орендна плата за земельні частки (паї) в
переважній більшості встановлена у дозволеній тим же Законом натуральній формі
внаслідок так званого добровільного рішення власників земельних часток (паїв). Аналіз
показує, що така форма розрахунків не є досконалою. Вона створює умови для різного
роду відхилень від партнерських принципів у стосунках орендарів з орендодавцями. Це
проявляється в завищенні цін на продукцію та послуги, які надаються в рахунок
орендної плати, використання для цього продукції не завжди високої якості. Більше
того, справляння орендної плати в натуральній формі, яке проводиться, як правило,
один раз на рік після збору урожаю, не виконує повноцінно соціальну функцію,
оскільки не є системним і стабільним джерелом доходів орендодавців, і, зокрема, селян.
Крім того, натуральна форма розрахунків з орендодавцями містить шляхи для
приховування частини доходів громадян від оподаткування податком на доходи
фізичних осіб.
Тому, запровадження орендної плати виключно в грошовій формі за оренду
земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної форми власності,
розмір якої і надалі буде встановлюватися за згодою сторін у договорах оренди,
врегулює наведені проблеми. Запропонований механізм виплати орендної плати
щомісяця рівними частками від загального розміру річної орендної плати сприятиме
посиленню соціального захисту власників земельних часток (паїв). А прозорість
процедури виплати орендної плати в запропонованій грошовій формі забезпечить
також сплату податків на доходи фізичних осіб у відповідності із законодавством та
сприятиме більш повному наповненню місцевих бюджетів.
Крім того, законопроектом пропонується законодавчо врегулювати проблему
мінімального розміру орендної плати, яка на стогодні визначається Указом Президента
України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних
ділянок та земельних часток (паїв)» від 2 лютого 2002 року № 92/2002 і становить три
відсотки від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки. З метою посилення
соціального захисту селян – власників земельних ділянок (паїв) пропонується
мінімальний розмір орендної плати підвищити до 4 відсотків і обмежити його на рівні
10 відсотків.
Практика застосування законодавства з питань оренди землі впродовж
останніх років підтверджує також необхідність посилення відповідальності орендарів
земельних ділянок за безумовне виконання договірних зобов’язань. У зв’язку з цим,
законопроектом пропонується внести відповідні доповнення до статті 163-2 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та статті 212 Кримінального Кодексу
України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо
розвитку сільського господарства)»
Номер, дата реєстрації: 2101 від 25.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Сабій І.М.
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Законопроект розроблено з метою розвитку сільського господарства України та
забезпечення при цьому законодавчої бази у сфері збереження родючості грунтів.
Завданням законопроекту є усунення прогалин, що існують в законодавчих
актах, якими створюються перешкоди у розвитку сільського господарства України.
Для забезпечення життя населення планети загалом і кожної країни зокрема
сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства.
Продукція сільського господарства майже на 70% забезпечує роздрібний товарообіг
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країни, в Україні її частка становить майже 40% обсягу валового внутрішнього
продукту.
Сільське господарство для нашої держави є не лише важливою сировинною
базою для харчової та легкої промисловості, а й стратегічною галуззю виробництва.
В останні роки сільське господарство досягло стабільної позитивної динаміки і
все більше нарощує виробництво сільськогосподарської продукції. Практично
завершилося формування структури виробництва та системи його організації в процесі
земельної і аграрної реформи.
Однак, існують фактори, які гальмують та блокують розвиток сільського
господарства, що призводить до підриву інвестиційного клімату та економічного
потенціалу України.
За останній період прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів
щодо збереження родючості грунтів при здійсненні сільськогосподарської діяльності.
Разом з тим, дія вказаних актів не вирішує проблеми збереження родючості
земель, а лише створює перепони у здійсненні сільськогосподарської діяльності.
Так, зокрема, з 1 січня 2013 року набрали чинності окремі положення Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження
родючості ґрунтів”, згідно до якого використання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення без проектів землеустрою, що забезпечують
еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, площею понад 100
гектарів, тягне за собою накладання великих штрафів.
Згідно офіційних даних на теперішній час лише 1,47 %
виробників
сільськогосподарської продукції, які здійснюють свою діяльність в Україні мають
відповідні землевпорядні документи, 7,56 % таких суб’єктів уклали договори на їх
розробку.
При цьому, як показує практика наявність чи відсутність землевпорядних
документів не є гарантією збереження родючості грунтів, що свідчить про
неефективність положень вказаних законодавчих актів.
Крім того, часто зазначені положення є інструментом для зловживань та
маніпулювань, що призводять до втручання в господарську діяльність виробників
сільськогосподарської продукції та перешкоджанню щодо впровадження державних
сільськогосподарських програм.
Тому є необхідність врегулювати вказані правовідносини шляхом внесення змін
до відповідних законодавчих актів України не виключаючи при цьому законодавчих
інструментів щодо збереження родючості грунтів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна
в Україні»
Номер, дата реєстрації: 2136 від 30.01.2013
Ініціатор: Народний депутат України Атрошенко В.А.
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Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" розроблено із власної ініціативи та з метою покращення якості
правового регулювання суспільних відносин у сфері виробництва і формування ринку
зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та
фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу.
Завданням запропонованого проекту є створення умов для правильного та
однозначного застосування норм Закону в цілому; зниження ступеню контролю та
втручання з боку державних органів у операції із зерном і продуктами його переробки
до виправданого рівня; конкретизація умов застосування юридичної відповідальності за
порушення законодавчих приписів у сфері сертифікації операцій з зерном та
продуктами його переробки.
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За результатом проведеного аналізу практики правозастосування Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні" встановлені випадки неоднакового
розуміння суб’єктами ринку зерна та контролюючими органами норм, що визначають
статус зернового складу. В свою чергу, це має істотне значення для визначення
взаємних прав і обов’язків у сфері сертифікації зернових складів як підстави для
подальшого надання послуг зберігання та застосування заходів юридичної
відповідальності до винних осіб.
Також вбачається надлишковим рівень втручання з боку державних органів в
окремі операції із зерном і продуктами його переробки в частині встановлення
імперативної норми про сертифікацію будь-яких операцій з переміщення зерна та
продуктів його переробки територією України. Необхідність адекватного корегування
такої норми є пріоритетною з огляду на соціальну та стратегічну значимість цих
продуктів.
Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" уточняються окремі визначення; встановлюється виправдане
коло операцій з зерном та продуктами його переробки, які здійснюються за наявності
сертифіката якості зерна та продуктів його переробки органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі; а також приводяться умови застосування окремих санкцій у відповідність з
нормами Закону.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
11.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються
митному органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів,
агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою
виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення
культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах"
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в
різних природно-сільськогосподарських регіонах” 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 у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.
Проектом постанови передбачено внесення змін до нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських
регіонах, дотримання яких дозволить продовжити роботи з відновлення і впровадження
в реальному виробництві науково обґрунтованих сівозмін, що, в свою чергу, дозволить
вести сільськогосподарське виробництво відповідно до законів землеробства.
Проект постанови розроблено на виконання пункту 10 протоколу № 53
засідання Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року.
Прийняття такого рішення обґрунтовується розрахунками наукових установ
НААН та відповідає Методичним рекомендаціям щодо оптимального співвідношення
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сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон
України.
Крім того, необхідність розроблення даного проекту постанови зумовлена
пропозиціями головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій,
НААН, громадських об'єднань в АПК про необхідність внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про затвердження
нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природносільськогосподарських регіонах”.
Це викликано тим, що діюча постанова обмежує розміщення технічних культур
в межах їх чергування та зобов'язує сільськогосподарських товаровиробників
вирощувати весь набір культур, що є втручанням у їх господарську діяльність.
Разом з тим аналіз посівних площ картоплі, овоче-баштанних та кормових
культур свідчить, що вони не впливають на структурне навантаження сівозмінах, а
запропоновані нормативи та періодичність їх повернення на одне і те саме місце дають
можливість їх культивування за рахунок зменшення зернових та технічних культур.
www.minagro.gov.ua
11.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Порядку підтвердження для
ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних,
дослідних робіт і експонування»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку
підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для
селекційних, дослідних робіт і експонування" Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою:
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за
адресою: http://www.disgu.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail: atestat@meta.ua;
тел./факс 400-33-49
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;
Метою проекту наказу є затвердження Порядку підтвердження для ввезення в
Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин не занесених до Реєстру сортів
рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного
співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування з метою
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забезпечення селекційного процесу та проведення експонування нових досягнень у
галузі насінництва та розсадництва.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного
матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування" розроблено
відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал".
www.minagro.gov.ua
16.01.2013
Повідомлення про оприлюднення Проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Порядку проведення атестації
суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного
матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного
матеріалу».
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку проведення
атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і
садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного
матеріалу" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про
його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою:
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за
адресою: http://www.disgu.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12
E-mail: atestat@meta.ua;
тел./факс (044) 400-33-49
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою проекту наказу є затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу,
Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу з метою
забезпечення здійснення державного контролю за виробництвом та реалізацією насіння
і садивного матеріалу.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право
виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний
реєстр виробників насіння і садивного матеріалу" (далі – проект наказу) розроблено
відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Положення про
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Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, Положення про Державну
інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року № 459.
www.minagro.gov.ua
18.01.2013
Повідомленняпро оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації
свиней»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку ідентифікації
та реєстрації свиней” Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Дата оприлюднення: 16 січня 2013 року.
Стислий зміст проекту наказу:
внесення змін в частині ідентифікації свиней, що належать власникам –
фізичним особам, шляхом татуювання – у зв’язку з високою вартістю пристрою для
татуювання та визначення порядку переміщення свиней між господарствами власників
– фізичних осіб;
зміни до порядку реєстрації переміщень свиней з метою його оптимізації та
зменшення кількості знаків в ідентифікаційному номері на бирці, що дасть можливість
полегшення контролю за обігом бирок і зменшення кількості помилок при внесенні
номера до Реєстру тварин, ідентифікаційних та реєстраційних документів.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про затвердження Порядку про ідентифікацію та реєстрацію
свиней” та Аналіз регуляторного впливу проекту наказу розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України:www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця за адресами:
1. ДП “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин”, вул. Сім’ї Хохлових, 15,
Київ, 04119;
e-mail: office@agro-id.com.ua
Метою проекту наказу є затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів
господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу,
Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу з метою
забезпечення здійснення державного контролю за виробництвом та реалізацією насіння
і садивного матеріалу.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право
виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний
реєстр виробників насіння і садивного матеріалу" розроблено відповідно до Закону
України "Про насіння і садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23
квітня 2011 року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства
України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
www.minagro.gov.ua
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21.01.2013
Повідомлення про повторне оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Порядку планування та
- 11 -

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог земельного законодавства»
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України ”Про затвердження Порядку планування
та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог земельного законодавства” Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію. Проект наказу доопрацьовано із
врахуванням зауважень Державної служби України з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва, наданих листом від 15.10.2012 № 4286/0/20-12.
Проект наказу Мінагрополітики України ”Про затвердження Порядку
планування та здійснення контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання
суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства” розроблено відповідно
до законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”, “Про державний контроль за використанням та охороною
земель”, “Про охорону земель”, Положення про Державну інспекцію сільського
господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р.
№ 459.
Проектом наказу передбачено затвердження порядку планування та здійснення
Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та
позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог земельного законодавства, правомірності використання та стану
охорони земель усіх категорій та форм власності, що використовуються ними у процесі
ведення господарської діяльності, процедури реалізації організаційних заходів, які
необхідно здійснити перед початком проведення контрольних заходів, загальних вимог
до їх здійснення, а також вимог до оформлення матеріалів за результатами перевірок.
Проект наказу Мінагрополітики України разом з аналізом регуляторного впливу
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України за адресою: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail: shumeyko@meta.ua; тел. 232-94-47
E-mail: tylyza@meta.ua; тел./факс 449-22-39
Державна служба України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва,
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,
E-mail: mail@dkrp.gov.ua; тел. 254-56-73
Метою проекту наказу є затвердження порядку планування та проведення
Держсільгоспінспекцією України та її територіальними органами планових та
позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання суб’єктами
господарювання вимог земельного законодавства, правомірності використання та стану
охорони земель усіх категорій та форм власності, які використовуються ними у процесі
ведення господарської діяльності, вичерпного переліку підстав для проведення
позапланових перевірок, процедури реалізації організаційних заходів, які необхідно
здійснити перед початком проведення контрольних заходів, загальних вимог до їх
здійснення, а також вимог до оформлення матеріалів за результатами проведених
контрольних заходів (перевірок, обстежень земельних ділянок), що відповідатиме
вимогам Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”.
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Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України ”Про
затвердження Порядку планування та здійснення контрольних заходів з питань
перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного
законодавства” (далі – проект наказу) розроблено відповідно до законів України “Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про
державний контроль за використанням та охороною земель”, “Про охорону земель”,
Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України,
затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500, Положення про
Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.
Згідно з Указами Президента України від 09 грудня 2010 р. № 1085 “Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, від 13 квітня 2011 р. №
459 “Про Державну інспекцію сільського господарства України” повноваження щодо
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, які раніше
виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, що
діяла у складі Державного комітету України із земельних ресурсів, передані до відання
Державної інспекції сільського господарства України (далі – Держсільгоспінспекція).
У зв’язку із наданням Держсільгоспінспекції та її територіальним органам
повноважень у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій та форм
власності, Законом України від 23 лютого 2012 р. № 4444-VI “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель” були внесені відповідні зміни до законодавчих
актів, що регулюють дані питання.
Зокрема, у статті 188 Земельного кодексу України визначено, що державний
контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності
здійснюється відповідно до закону. Згідно з абзацом першим статті 5 Закону України
“Про державний контроль за використанням та охороною земель” державний контроль
за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює
центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. Дана правова норма
визначена також у абзаці першому статті 19 Закону України “Про охорону земель” та у
пункті 4 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459.
Починаючи з грудня 2003 року і до квітня 2011 року (до передачі контролюючих
функцій від інспекційних органів Держкомзему до відання Держсільгоспінспекції та її
територіальних органів), державний контроль за використанням та охороною земель
здійснювався відповідно до Порядку планування та проведення перевірок з питань
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, який
затверджено наказом Держкомзему України від 12 грудня 2003 р. № 312, що
зареєстрований в Мін’юсті 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544.
Зважаючи на зміни, які відбулися у законодавстві, даним проектом наказу
пропонується визначити відповідно до вимог Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” процедуру
планування та проведення Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами
планових та позапланових контрольних заходів з питань перевірки стану дотримання
суб’єктами господарювання вимог земельного законодавства при використанні ними у
процесі господарської діяльності земельних ділянок усіх категорій та форм власності,
стану здійснення ними заходів з охорони земель, збереження родючості ґрунтів.
Розробка даного наказу здійснюється згідно з Планом діяльності Міністерства аграрної
політики та продовольства України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012
рік, який оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України
www.minagro.gov.ua.
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Планування та проведення планових контрольних заходів з даних питань буде
проводитись відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 477.
Реалізація цього наказу не потребує внесення змін до чинних нормативноправових актів Мінагрополітики України.
Згідно з пунктом 2 проекту наказу пропонується визнати такими, що втратили
чинність наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003
року № 312 “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань
здійснення державного контролю за використанням та охороною земель”,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1223/8544 та
пункт 3 наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009
року № 205 “Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з
контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних
органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу
Держкомзему від 12.12.2003 № 312”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 травня 2009 р. за № 460/16476.
Правові норми цього наказу стосуються прав та обов’язків суб’єктів
господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які здійснюють
господарську діяльність, пов’язану з використанням земель усіх категорій та форм
власності.
www.minagro.gov.ua
21.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року №
358” Міністерство аграрної політики та продовольства України з “________” 2013 року
оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів у
відповідність до вимог Закону України “Про племінну справу у тваринництві”.
Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 13 червня 2012 року № 358” розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі
просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001
E-mail: scherbak@minapk.kiev.ua
Затвердити зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 13 червня 2012 року № 358 “Про затвердження Положення про Державний
реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві” та довести його до відома суб'єктів
племінної справи у тваринництві, забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів
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племінної справи у тваринництві та видання дублікату свідоцтва про реєстрацію в
Держплемреєстрі .
www.minagro.gov.ua.
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23.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім
внутрішніх водойм (ставків) господарств».
Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу,
підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у даній сфері у
відповідність із законодавством України, Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про публікацію проекту наказу “Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим
виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.
minagro.gov.ua.
Свої зауваження та пропозиції прохання 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, www.darg.gov.ua).
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції
– один місяць з дня оприлюднення проекту наказу “Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби,
крім внутрішніх водойм (ставків) господарств” та проекту спільного наказу
Мінекономрозвитку України та Мінагрополітики України “Про визнання таким, що
втратив чинність, наказ Держкомпідприємництва та Мінагрополітики від 14.11.2001 №
132/336”.
Відповідно до статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” провадження господарської діяльності, пов’язаної з
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств підлягає
ліцензуванню. На виконання вимог статті 8 Закону України “Про ліцензування певних
видів господарської діяльності” діє спільний наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики
України від 14.11.2001 № 132/336 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових
ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств”,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.11.2001 за № 995/6186, відповідно до
якого органом, що забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування
промислового вилову риби є Укрдержрибгосп.
Вищезазначена структура відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.05.2006 № 752 “Про ліквідацію Державного департаменту рибного
господарства” була ліквідована без права наступництва.
Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 “Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та від 16.04.2011 №
484/2011 “Про Державне агентство рибного господарства України”, у яких визначено,
що Державний комітет рибного господарства України реорганізовано у Державне
агентство рибного господарства України, і Держрибагентство України є
правонаступником Держкомрибгоспу.
- 15 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№76
5 лютого
2013 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 “Про внесення
змін до переліку органів ліцензування” визнано, що Держрибагентство України є
органом ліцензування провадження господарської діяльності, пов’язаної з
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
Таким чином, дія вищезазначеного наказу не відповідає чинному законодавству
України.
У зв’язку з цим виникає необхідність щодо приведення законодавства України у
відповідність до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської
діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 798 “Про
внесення змін до переліку органів ліцензування”, крім того це дозволить належним
чином контролювати рибопромислову діяльність.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з
промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств”
розроблено на виконання Закону України “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 №
798 “Про внесення змін до переліку органів ліцензування” та з метою забезпечення
стабільності та прозорості, упорядкування відносин у сфері промислового вилову риби
у водних об’єктах України.
www.minagro.gov.ua
23.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1
вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 року»
Проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено установлення
граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота “А”) у період з 1
вересня 2013 року до 1 вересня 2014 року та мінімальних цін на цукрові буряки та
цукор квоти його поставки на внутрішній ринок, розроблений на виконання Законів
України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”, ”Про державну
підтримку сільського господарства України”,
Основними положеннями зазначеного проекту постанови є:
- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок
(квота “А”) у період з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 року;
- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки
на внутрішній ринок, починаючи з 1 вересня 2013 року.
Виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення,
Мінекономрозвитку пропонується встановлення квоти поставки цукру на внутрішній
ринок (квота “А”) на період маркетингового року з 1 вересня 2013 року по 1 вересня
2014 року в обсязі 1826 тис. тонн.
Мінагрополітики пропонується мінімальна ціна за 1 тонну цукрових буряків
базисної цукристості урожаю 2013 року в розмірі 338,10 гривні без урахування ПДВ та
мінімальна оптово-відпускна ціна 1 тонни цукру – 4677,69 гривні без урахування ПДВ.
Запропонований рівень мінімальних цін визначений на підставі розрахунків
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і УкрНДІЦП, виходячи із
рівня мінімальних цін маркетингового року з 1 вересня 2013 р. до 1 вересня 2014 року.
Таким чином, рівень мінімальних цін в проекті постанови враховує стан внутрішнього
ринку, забезпечує відтворення витрат на виробництво продукції та стимулює
інтенсифікацію виробництва.
Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика
/ Проекти регуляторних актів 2012).
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Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
fooddept@minapk.gov.ua,
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса:
mail@dkrp.gov.ua
www.minagro.gov.ua
24.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку здійснення сертифікації насіння та/або садивного
матеріалу»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення сертифікації насіння та/або
садивного матеріалу” Державна інспекція сільського господарства України оголошує
про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного
впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб–сайтах Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства
України.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail:vposnjak@ukr.net;
тел./факс 400-33-49
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;
Метою проекту постанови є затвердження процедури здійснення маркування
партій насіння сільськогосподарських та лікарських рослин, лісового та квітководекоративного насіння (далі – насіння).
Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення сертифікації насіння та/або садивного матеріалу» розроблено відповідно до
Закону України «Про насіння і садивний матеріал».
www.minagro.gov.ua

Випуск
№76
5 лютого
2013 року

24.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку здійснення маркування партій насіння”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
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Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення маркування партій насіння”
Державна інспекція сільського господарства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного
впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Державної інспекції сільського господарства
України.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail:vposnjak@ukr.net;
тел./факс 400-33-49
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua;
Метою проекту постанови є затвердження процедури здійснення маркування
партій насіння сільськогосподарських та лікарських рослин, лісового та квітководекоративного насіння (далі – насіння).
Проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
здійснення маркування партій насіння” розроблено відповідно до Закону України “Про
насіння і садивний матеріал”, Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011
року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
www.minagro.gov.ua
24.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Порядок проведення експертизи проектно-кошторисної документації на
створення та зрошення багаторічних насаджень”.

Випуск
№76
5 лютого
2013 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів
України
«Порядок
проведення
експертизи проектно-кошторисної
документації на створення та зрошення багаторічних насаджень» Державна інспекція
сільського господарства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до Закону України "Про насіння і
садивний матеріал", Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою:
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за
адресою: http://www.disgu.gov.ua
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12
E-mail: uadpai@rambler.ru;
тел./факс (044) 400-92-11
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою розробленого проекту постанови є затвердження процедури проведення
експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних
насаджень. Прийняття постанови надасть можливість убезпечити суб'єктів
господарювання від потрапляння в зону ризику, при створенні багаторічних
насаджень.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку
проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення та зрошення
багаторічних насаджень” розроблено відповідно до Указу президента України від 9
грудня 2010 року № 1085/10 “Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади”, Закону України “Про насіння і садивний матеріал”.
Експертиза проектно-кошторисної документації проводиться на вимогу суб’єкта
господарювання для зменшення фінансових ризиків при створенні багаторічних
насаджень. Прийняття постанови забезпечить одержання якісної проектно-кошторисної
документації, згідно якої багаторічні насадження закладатимуться високоякісним
садивним матеріалом районованих сортів з врахуванням ґрунтово-кліматичних зон
вирощування.
З прийняттям проекту постанови буде нормативно визначено порядок подання
на експертизу документів та проведення експертизи.
www.minagro.gov.ua
24.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Міністерства фінансів України «Про
внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та Мінфінувід 10 лютого 2007
року»
Проект наказу “Про внесення змін до спільного наказу Мінагрополітики та
Мінфіну від 10 лютого 2007 року № 80/177” розроблено Міністерством аграрної
політики та продовольства України на виконання Закону України “Про Державний
бюджет України на 2013 рік”.
Погодження цього наказу дозволить зберегти галузь утилізації відходів
тваринного походження від руйнації і цим самим забезпечити стабільне екологічне і
протиепізоотичне благополуччя нашої країни, шляхом повного знешкодження всіх
наявних відходів. Державна підтримка ветеринарно-санітарних заводів дозволить
значно покращити їх фінансовий стан та збільшити об’єми утилізації. Це дозволить
уникнути спалаху ряду гостроінфекційних захворювань як серед тварин так і серед
людей та підтримувати стабільний епізоотичний стан в Україні.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.
minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом
п’яти днів з дня оприлюднення на адресу:
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01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією
01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного
бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню
збудників інфекційних хвороб тварин" розроблений з метою забезпечення
екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя в Україні шляхом повної
утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів
та продовольчої сировини.
Проект наказу "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного
бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню
збудників інфекційних хвороб тварин" розроблено на виконання Закону України “Про
Державний бюджет України на 2013 рік”.
Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів
тваринного походження. Погодження даного проекту наказу дозволить значно
збільшити обсяги утилізації відходів тваринного походження та раціонально
використовувати кошти державного бюджету.
Галузь утилізації є планово-збитковою, витрати на паливно-енергетичні ресурси
(природний газ, електроенергія, вугілля) становлять близько 50% від всіх затрат, які
виникають в процесі утилізації небезпечних відходів тваринного походження. При
відшкодуванні державою даних затрат державні підприємства галузі утилізації
зможуть безперебійно стабільно виконувати безпосередню покладену на них державою
функцію – забезпечення екологічного, ветеринарного і епізоотичного благополуччя
України. Інші витрати, в тому числі і адміністративні, підприємство матиме змогу
покривати за рахунок реалізації готової продукції (м’ясо-кісткове та кісткове борошно),
яка, на жаль, не є конкурентоспроможною на ринку, а її реалізаційна вартість в 1,5 рази
нижча за її собівартість.
Вчасна та повна оплата за спожиті енергоносії є гарантом безперебійного
процесу утилізації дуже небезпечних відходів тваринного походження, неякісних
харчових продуктів та продовольчої сировини. Це можливо виконати лише за
допомогою державного забезпечення галузі утилізації вказаних відходів бюджетними
коштами, так як власних коштів на державних підприємствах даної галузі не вистачає
для повної та вчасної оплати рахунків за спожиті енергоносії.
Також слід врахувати те, що постійно підвищуються тарифи на паливноенергетичні ресурси, що, через нестачу бюджетного фінансування на ці цілі,
унеможливлює збільшення обсягів утилізації небезпечних відходів а, навпаки,
призводить до його зменшення. Тому бюджетне відшкодування на вказані статті
затрат вкрай необхідне для підтримання галузі утилізації відходів на належному рівні з
можливістю якнайбільшого обсягу утилізації відходів тваринного походження, що
накопичуються на території нашої країни, які в останні роки мають тенденцію до
збільшення.
Також відшкодування фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів за
рахунок бюджетних коштів дозволить прозоро контролювати цільове використання
бюджетних коштів.
www.minagro.gov.ua
25.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
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органами

Державного

агентства

рибного

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) територіальними органами Державного агентства рибного господарства» та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) територіальними
органами Державного агентства рибного господарства» розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції до проекту постанови можна направляти протягом
місяця з дня оприлюднення до Державного агентства рибного господарства України, за
адресою:
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а.
або за електронними адресами: darg@darg.gov.ua, intcoop@dаrg.gov.ua.
Метою прийняття проекту є затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері рибного господарства,
уточнення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
та упорядкування державного нагляду (контролю), що здійснюється територіальними
органами Державного агентства рибного господарства.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критерії, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі
рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) територіальними органами Державного агентства
рибного господарства» розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 вересня 2010 року № 1850-р «Про забезпечення здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Статтею 10 Закону України «Про рибне господарство та промислове
рибальство» визначено, що державний нагляд (контроль) за дотриманням правил
використання, порядку придбання та збуту об'єктів тваринного світу в частині водних
біоресурсів здійснюють посадові особи органів рибоохорони центрального органу
виконавчої влади в галузі рибного господарства.
Зазначена діяльність здійснюється на підставі оцінки ризику.
З метою узагальнення критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від
здійснення господарської діяльності, підготовлено проект постанови.
www.minagro.gov.ua
25.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України «Про
затвердження
Номенклатури
службових,
спеціальних
(спеціалізованих)
автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів,
необхідних для виконання покладених на Державну інспекцію сільського
господарства України та її територіальні органи завдань»
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України "Про затвердження Номенклатури службових, спеціальних (спеціалізованих)
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автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів,
необхідних для виконання покладених на Державну інспекцію сільського господарства
України та її територіальні органи завдань" (далі – проект наказу) Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено на виконання Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та
продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через
відповідних міністрів" та з метою забезпечення виконання покладених на Державну
інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдань з
використанням службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних
засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів.
Проектом наказу передбачається визначити номенклатуру службових,
спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших
матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання покладених на Державну
інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдань.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м.
Київ, 03190, е-mail: mv@corp2.net, тел. 232-94-38, е-mail: tylyza@meta.ua, тел./факс 44922-39;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua, тел.
254-56-73.
Зазначеним проектом наказу передбачається затвердити номенклатуру
службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та
інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання завдань, покладених
на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи.
Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Номенклатури
службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та
інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання покладених на
Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи
завдань" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики
України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується
та координується через відповідних міністрів".
www.minagro.gov.ua
25.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України «Про
затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Випуск
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України
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"Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою затвердження порядку організації та
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів в системі
Держсільгоспінспекції України.
Проект наказу 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 просимо 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 проекту наказу є затвердження порядку організації та здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів в системі
Держсільгоспінспекції України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі – проект наказу) розроблено
відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності", Положення про Державну інспекцію сільського
господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011
року № 459.
Згідно з підпунктом "є" підпункту 1 пункту 4 Положення про Державну
інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року № 459, на Держсільгоспінспекцію України покладені функції із
здійснення контролю у частині експлуатації та технічного стану тракторів та інших
машин, зокрема, за технічним станом та експлуатацією машин, дотриманням вимог
законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку
технічного стану та ідентифікацію машин, дотриманням законодавства з охорони праці,
навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні
технічних засобів для агропромислового комплексу тощо.
Але на сьогодні відсутній порядок виконання Держсільгоспінспекцією України
зазначених функцій.
Проектом наказу пропонується визначити відповідно до вимог Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
процедуру планування та проведення Держсільгоспінспекцією України та її
територіальними органами планових та позапланових контрольних заходів з питань
перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання законодавства щодо
експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
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28.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів господарської
діяльності»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування окремих видів
господарської діяльності” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Цей проект в першу чергу, посилить національну безпеку при обігу та
використанні фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в
газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового
ураження.
Крім того, надасть можливість суб’єктам господарювання, здійснювати
ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію, не тільки об’єктів
регулювання, що визначені Законом України “Про карантин рослин”, які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й у інших
випадках. Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:Міністерство аграрної політики та продовольства
України, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 24, e-mail: post@ golovderzhkarantyn.gov.ua та
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва,
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail:inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття цього проекту Закону є посилення національної безпеки при
обігу фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в
газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового
ураження, та правове врегулювання роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
Крім того, прийняття законопроекту надасть можливості суб’єктам
господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності –
фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин
рослин”, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в
інших випадках.
Проект Закону розроблено з метою врегулювання дієвого контролю за обігом
фумігантів та за пропозицією Ради підприємців при Кабінетові Міністрів України,
Всеукраїнської громадської організації “Фумігаційна асоціація” та Громадської
організації “Українська асоціація фумігації і захисту рослин”.
За останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами
захисту рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки
– фумігації.
Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю
або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні
пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на
ентомологічні організми через органи дихання.
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За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати
довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.
Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки
продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є
також небезпечним при використанні.
Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України
та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають
діяти, виділяючи токсичний газ, з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може
призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в
терористичних цілях.
На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид
господарської діяльності – фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені
Законом України “Про карантин рослин”, які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони.
В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того,
ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.
Ця проблема потребує уваги та державного регулювання шляхом внесення змін
до законів України “Про карантин рослин” та “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”.
www.minagro.gov.ua
30.01.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України «Про затвердження Порядку ввезення в Україну
насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного
співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової
сертифікації яких приєдналася Україна за умови, що воно призначене для
розмноження і наступного вивезення за межі країни»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ввезення в
Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для
розмноження і наступного вивезення за межі країни" Державна інспекція сільського
господарства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до законів України "Про насіння і
садивний матеріал", “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння
зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації
економічного співробітництва та розвитку”.
Проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної
політики та продовольства України за адресою: http://minagro.gov.ua та Державної
інспекції сільського господарства України за адресою: http://www.disgu.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail:vposnjak@ukr.net;
тел./факс 400-33-49
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011,
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Метою проекту наказу є затвердження процедури ввезення в Україну насіння
сорту рослин, який занесений до Реєстру сортів Організації економічного
співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової
сертифікації яких приєдналася Україна, для подальшого розмноження, сертифікації та
вивезення цього насіння з країни.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру
сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася
Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за
межі країни" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 20 Закону України
"Про насіння і садивний матеріал" з метою визначення порядку ввезення в Україну
насіння сорту, який не занесений до Реєстру сортів рослин України, але занесений до
Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася
Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за
межі країни.
www.minagro.gov.ua
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2. ПОДІЇ, ФАКТИ
30.01.13
Кабмін України планує створити Державний банк розвитку.
Кабінет Міністрів планує створити Державний банк розвитку. Про це 30 січня на
засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.
"Нам необхідно створити Державний банк розвитку, ресурсами якого будуть
забезпечуватися довгострокові кредити на проекти модернізації в реальному секторі
економіки. Такий інструмент дозволить вирішити основну проблему неефективного
використання державних коштів. Він усуне чиновників від безпосереднього розподілу
державних коштів між господарюючими суб'єктами", - заявив глава уряду.
За його словами, створення такого банку дозволить забезпечити стимулювання
діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу "шляхом виділення мікрокредитів для
започаткування власної справи".
АПК-Інформ
30.01.13
Закон України про Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими
документами на зерно потребує суттєвого доопрацювання.
Закон України № 5493-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо
Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно»
потребує кардинального доопрацювання. До такого висновку прийшли учасники
засідання робочої групи Громадської ради з розвитку аграрного ринку України, що
відбулося 30 січня під головуванням першого заступника міністра аграрної політики і
продовольства України Івана Бісюка.
Чинна редакція закону (перехідні положення якого вступають в силу з 1 квітня
п.р.) викликала різку критику з боку найбільших зернотрейдингових компаній України,
яким в даний час належить близько 40% всіх вітчизняних елеваторних потужностей.
Вони відзначили, що з набранням чинності зазначеного закону суттєво зростуть
суми відрахувань до гарантійного фонду, які в підсумку складуть близько 10% від
загальної вартості зерна річного зберігання. Свої зауваження до даного документу
також висунули представники Української зернової асоціації, компанії, що не входять в
УЗА, Торгівельної палати США.
За підсумками обговорення даного питання І.Бісюк дав завдання робочій групі в
максимально стислі терміни (до двох тижнів) зібрати всі наявні зауваження по даному
документу. На підставі цих даних планується розробити законопроект про поправки до
чинної редакції закону та в оперативному порядку направити його на розгляд
Верховної Ради України.
Більш докладний аналіз чинного варіанта закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими
документами на зерно» буде опублікований в найближчих номерах журналів «АПКІнформ» та «Зберігання і переробка зерна».
АПК-Інформ
29.01.2013
Україна: мінімальні ціни на цукор в 2013/14 МР можуть вирости до 4677,69 грн./т.
Випуск
№76
5 лютого
2013 року

Міністерство аграрної політики України ініціює підвищення мінімальних цін на
цукор в 2013/2014 маркетинговому році на 594 грн./т, або на 12,8% від нинішньої
мінімальної ціни - до 4677,69 грн./т (без урахування ПДВ).
Проект відповідної постанови Кабінету Міністрів підготовлений в міністерстві і
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розміщений на офіційному сайті. Згідно з постановою, ціна тонни цукрових буряків
пропонується на рівні 338,10 грн./т.
Як повідомлялося, в жовтні 2012 р. Кабінет Міністрів України знизив мінімальні
закупівельні ціни на цукор на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. серпень 2013 р.) до 4083,33 грн./т з колишніх 4925,14 грн./т (без урахування ПДВ).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
28.01.2013
В Україні умови оренди земельних ділянок можуть бути змінені.
У Верховній Раді України 24 січня зареєстровано законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» (щодо плати за оренду земельних ділянок)
»(реєстр. № 2098), згідно з яким оплачувати оренду земельних ділянок пропонується
виключно в грошовій формі, оскільки, на думку авторів документа, оплата оренди в
натуральній формі недосконала.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, натуральна форма
за оренду земельної ділянки створює умови для різних відхилень від партнерських
засад у відносинах орендарів з орендодавцями. Зокрема, це проявляється в завищенні
цін на продукцію і послуги, що надаються за рахунок орендної плати, використання
неякісної продукції.
Крім того, законопроектом пропонується врегулювати на законодавчому рівні
мінімальний розмір орендної плати, яка на сьогоднішній день складає 3% від суми
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У документі пропонується підвищити
мінімальний розмір орендної плати до 4% і обмежити його на рівні 10%.
АПК-Інформ
24.01.2013
Збільшення ставок земельного податку
використанню земельних ресурсів – Мінфін.

повинно

сприяти

раціональному

Міністерством фінансів розроблено та винесено на обговорення проект Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння плати
за землю)», що передбачає збільшення ставок земельного податку.
У повідомленні міністерства наголошується, що збільшення ставок не призведе
до істотного зростання податкового тиску на сільгоспвиробників, оскільки більшість з
них зареєстровані як платники фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) і не
сплачують земельний податок за землі, на яких ведеться сільгоспвиробництво (частка
таких земель у загальному фонді сільгоспугідь в Україні становить близько 61%). При
цьому, відповідно до Податкового кодексу, фізичні особи, які здають в оренду свої паї
платнику ФСП, звільнені від сплати земельного податку.
Крім того, залишається незмінним у порівнянні з чинним законодавством
мінімальний граничний розмір орендної плати, а також зберігається право місцевих
органів влади встановлювати пільги щодо земельного податку.
Важливим очікуваним ефектом від впровадження запропонованих норм є
формування тенденції до раціонального використання земельних ресурсів.
Збільшення надходжень по платі за землю сприятиме поліпшенню соціальноекономічного становища місцевих громад, оскільки дозволить збільшити видаткову
частину місцевих бюджетів на фінансування соціального захисту і соціального
забезпечення населення, розвиток житлово-комунального господарства, будівництво,
реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, збільшення
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян і т.д.
Необхідно також відзначити, що проект зазначеного закону поки знаходиться у
стадії обговорення, тому Міністерство фінансів розглядає всі зауваження та пропозиції
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Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.01.2013
Держветфітослужба ввела обмеження на ввезення в Україну молока трьох
білоруських підприємств.
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України повідомила
Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського
господарства Республіки Білорусь про тимчасове призупинення з 21 січня 2013
ввезення на територію України продукції білоруських ВАТ «Бабушкина крынка» і ВАТ
«Молочные продукты». Такі ж обмеження введені з 23 січня 2013 щодо продукції ВАТ
«Оршанский молочный комбинат».
Причиною припинення імпорту стали результати проведених лабораторних
досліджень Державним науково-дослідним інститутом лабораторної діагностики і
ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ), якими встановлено невідповідність
молочної продукції цих підприємств українським нормативам безпеки за
мікробіологічними та фізико-хімічними показниками.
Держветфітослужба вказує, що скасування тимчасових обмежень можливе після
прийняття білоруською стороною належних заходів та інспектування зазначених
підприємств.
Нагадаємо, що тимчасове призупинення ввезення на територію України молока і
молокопродуктів з Республіки Білорусь вже вводилося з 1 березня 2012 р. Ці дії були
пов'язані з порушеннями білоруською стороною вимог України щодо безпеки
імпортної продукції, а саме з перевищенням кількості містилися в ній антибіотики пеніциліну, тетрацикліну, хлорамфеніколу та інших.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
18.01.2013
23 січня Уряд України розгляне програму розвитку внутрішнього ринку прем'єр-міністр.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 23 січня розгляне програму
розвитку внутрішнього ринку. Про це 18 січня заявив прем'єр-міністр України Микола
Азаров під час зустрічі з іноземними інвесторами.
«Це та програма розвитку внутрішнього ринку України, над якою зараз працює
уряд, і я розраховую, що 23 січня ми її розглянемо», - сказав глава уряду.
При цьому М.Азаров особливо підкреслив, що розроблювана програма
передбачає цілу низку заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку
внутрішнього ринку України.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
18.01.2013
Держсільгоспінспекція України впорядкувала процедуру державного нагляду за
дотриманням вимог експлуатації і технічного стану сільгосптехніки.

Випуск
№76
5 лютого
2013 року

В Мін'юсті України зареєстровано наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства, яким затверджено Перелік питань та уніфіковані форми акта перевірки
для здійснення планових заходів у даній сфері.
Документ дозволить забезпечити упорядкування процедури здійснення
державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог по
експлуатації та технічному стану тракторів та інших машин», - наголошується в
повідомленні.
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Крім того, згідно зі змінами, передбаченими постановою КМУ № 1148 від 5
грудня 2012 р., в даний час реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку, оформлення
акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини і т.п. проводиться фахівцями з
проведення обстеження машин. Нові машини, які не зареєстровані інспекціями,
реєструються після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації.
Разом з тим, перелік документів, які подає власник разом із заявою, був
доповнений сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності,
виданим або визнаним Держпотребінспекцією України або іншим акредитованим в
установленому порядку органом із сертифікації (для машин, які вперше реєструються в
Україні та підлягають сертифікації).
Також визначено, що роком виготовлення самостійно зібраної машини
вважається дата видачі висновку про відповідність машини необхідним вимогам.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.01.2013
Мінфін України пропонує з 2014 року в 3 рази підвищити ставки податку на
землю.
Міністерство фінансів України пропонує з 1 січня 2014 р. підвищити у 3 рази
ставки податку на землю. Дана пропозиція міститься в законопроекті «Про внесення
змін до Податкового кодексу України (щодо справляння плати за землю.
Документом, зокрема, передбачено підвищення з 2014 р. ставки податку на землі
для ріллі, сіножатей та пасовищ з 0,1% від нормативної грошової оцінки за 1 га до
0,3%.
Для ділянок сільгоспугідь з багаторічними насадженнями зазначену ставку
пропонується підвищити з 0,03% до 0,09%.
Як наголошується в супровідній записці до законопроекту, зазначені заходи
пропонується застосувати у зв'язку з «необхідністю створення рівних умов в
оподаткуванні земельних ділянок, а також ресурсного забезпечення виконання функцій
держави». Також прогнозним результатом реалізації запропонованих заходів є
збільшення надходжень до бюджетів місцевих рівнів, йдеться в документі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.01.2013
МінАПіП України ініціює створення публічного акціонерного товариства
"Аграрний фонд".
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Міністерство агарної політики та продовольства підготувало проект постанови
Кабінету міністрів про створення Публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд
України". Про це повідомив генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович.
За його словами, передбачається, що ця структура буде створена до кінця 2013 р.
і перший час буде існувати паралельно з Аграрним фондом, який є державною
бюджетною організацією.
І.Якубовіч зазначив, що передбачається випуск новим ПАТ акцій на суму 5
млрд. грн., які згодом будуть обмінені на облігації внутрішньої державної позики.
На його думку, створення нового ПАТ дозволить державі реалізувати спільно з
приватними інвесторами інвестиційні проекти в аграрному секторі в частині оновлення
парку залізничних вагонів, розширення елеваторних потужностей, модернізації
системи зрошення.
Аграрний фонд створений постановою уряду № 543 від 6 липня 2005 р. і є
уповноваженою державною установою з реалізації цінової політики в
агропромисловому секторі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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Мінагрополітики України прогнозує урожай зернових в 2013 р. на рівні 50 млн. т.
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За прогнозом Міністерства агарної політики і продовольства, Україна в
поточному році може зібрати близько 50 млн. т зернових культур.
"Враховуючи, що з осені закладена непогана основа врожаю зернових культур, а
також зростання рівня впровадження інтенсивних технологій, диверсифікацію
структури посівних площ, є підстави прогнозувати, що валове виробництво зерна в
2013 році складе близько 50 млн. тонн", - говориться в прес- релізі Мінагропроду.
Україна в поточному році може збільшити врожайність озимих зернових
культур на 20-30% в порівнянні з 2012 р., вважає прем'єр-міністр України Микола
Азаров.
"От який у нас орієнтир на врожай, і потрібно зробити все можливе, щоб його
досягти", - зазначив прем'єр, відкриваючи засідання Уряду в середу.
За його словами, умови для осінньої вегетації озимих культур в 2012 р. були
значно кращими, ніж у попередньому році.
"У порівнянні з 2011 р. ослаблених посівів втричі менше. Це непоганий
показник, який дозволяє сподіватися на гарний урожай", - зазначив прем'єр-міністр.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
09.01.2013
КМУ України визначив ціновий коридор для продажу інтервенційної пшениці на
експорт.
Кабінет Міністрів України визначився з цінами, за якими Аграрний фонд може
реалізувати 300 тис. т пшениці зернотрейдерам, які, в свою чергу, можуть експортувати
її за кордон.
Зокрема, згідно з постановою КМ № 1211 від 26 грудня 2012 р., "ціни продажу
не повинні бути нижчими більш як на 20% мінімальної і не вище більш, ніж на 20%
максимальної інтервенційних цін, встановлених на поточний маркетинговий період для
об'єктів державного цінового регулювання ".
При цьому зазначені мінімальні і максимальні ціни на інтервенційну пшеницю
визначені в наказі Міністерства аграрної політики та продовольства № 125 від 14
березня 2012 року. Так, для пшениці 1 класу вони складають 2096 грн./т (мінімум) і
2521 грн./т (максимум), для зерна 2 класу - 1909 грн./т і 2289 грн./т, 3 класу - 1800
грн./т і 2154 грн./т, 4 класу - 1729 грн./т і 2066 грн./т, відповідно.
Таким чином, Аграрному фонду дозволено продавати пшеницю зернотрейдерам
в наступному ціновому діапазоні:
1 клас - 1676,8-3025,2 грн./т;
2 клас - 1527,2-2746,8 грн./т;
3 клас - 1440-2584,8 грн./т;
4 клас - 1383,2-2479,2 грн./т.
Як видно, даний розкид надає чималий простір для творчості по встановленню
Аграрним фондом стартової ціни продажу. Нагадаємо, що реалізація інтервенційної
пшениці буде проводитися на конкурсних умовах на торговому майданчику української
Аграрної біржі.
Згідно з повідомленням біржі, перші торги пшеницею 2-3 класів з Аграрного
фонду призначені на 22 січня 2013
З початку січня середній рівень цін на продовольчу пшеницю в Україні
становить 2140 грн./т.
Інформаційна компанія "ПроАгро
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СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА ОСНОВНИХ
ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ У 2013 РОЦІ.
Андрієвський В.Є.,
директор ІРАР, канд. техн. наук
Дем‘янчук В. В.,
експерт ІРАР, канд. с.-г. наук
Світовий ринок молока є достатньо стабільною складовою світового
продовольчого ринку.Загальне виробництво молока в світі у 2013 році очікується в
обсязі 556,1 млн. тонн (на 11,4 млн. т. або на 2,1% більше від минулого року), майже
85% якого становитиме коров’яче молоко – 471,5 млн. т., що на 6,8 млн. т. (на 1,5%)
більше, ніж у 2012 р.(рис. 1).Протягом останніх п’яти років (2008-12 р.р.) виробництво
молока в світі зросло на 42,3 млн. т. (на 8,4%), в т. ч. коров’ячого – на 29,3 млн. т. (на
6,7%).

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

3. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1. Світове виробництвомолока у 2008 – 2013 р. р. (джерело- United
States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service).
В регіональному аспекті понад 70% світового виробництва молока
зосереджено в регіонах Північної Америки, Південної Азії та Європейському
Союзі (рис. 2).
Випуск
№76
5 лютого
2013 року
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1. Виробництво молока в регіонах світу у 2013 році, млн. т. (джерело- United
States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service)
Аналіз динаміки виробництва молока в регіонах світу (рис. 3) показує відносну
стабільність основних регіональних складових
світового ринку молока –
Європейського Союзу, Північної та Південної Америки, Океанії - протягом 2000-11 р.
р. рівень зростання виробництва молока в Європейському Союзі становив 2% (2,7
млн.т.), країн Північної Америки – 15,8% (14,8 млн. т.), Південної Америки – 15,8% (5,8
млн. т.), Океанії – 18,5% (4,46 млн. т.).
При цьому виробництво молока в країнах Східної Азії за цей же період зросло
у 2,3 рази (на 23,6 млн. т.), а в регіоні Південної Азії зростання обсягів виробництва
молока становило 55% (на 43,75 млн. т.). В той же час обсяги виробництва молока в
країнах колишнього Радянського Союзу знизилися на 3,9% (на 1,7 млн. т.).

2. Виробництво молока в регіонах світу у 2000 – 2011 р. р. (джерело- United
States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service).
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За оцінками Департаменту сільського господарства США найбільшими
виробниками молока в світі у 2013 році очікуються ЄС (145,4 млн. т.), Індія (135,8 млн.
т.), США (90,6 млн. т.), Китай (35,8 млн. т.), Бразилія (32,4 млн. т.), Російська
Федерація (32,35 млн. т.), Нова Зеландія (20,4 млн. т.).

3. Виробництво молока в Україні
у 2008 – 2013 р. р. (джерелоUnitedStatesDepartmentofAgriculture, ForeignAgricultural Service).
Україна у переліку лідерів світового виробництва молока займає 9 місце в світі
– 11,36 млн. т., що на 160 тис. т. (на 1,4%) більше від очікуваних обсягів минулого
року(рис. 4), його внутрішнє споживання оцінюється в обсязі 5,487 млн. т. (на 142 тис.
т. або на 2,7% більше, ніж у 2012 році). Прогноз виробництва коров’ячого молока
становить 11,05 млн. тонн.Слід також зауважити, що після певного спаду виробництва
молока в Україні, з 2011 р. зміцнюються тенденції в частині його подальшого
зростання.
За прогнозом Департаменту сільського господарства США світове виробництво
сирів у 2013 р. (рис. 5) досягне рівня 17,544 млн. т. (на 1,5% або на 264 тис. т. більше,
ніж у 2012 р.).
Найбільші світові виробники – ЄС (9,18 млн. т.), США (5,05 млн. т.), Бразилія
(722 тис. т.), Аргентина (609 тис. т.), Російська Федерація (470 тис. т.), Австралія (390
тис. т.), Канада (304 тис. т.), Нова Зеландія (300 тис. т.), Мексика (270 тис. т.).
Обсяги світової торгівлі сирами оцінюються на рівні 1,658 млн. т. (на 45 тис. т.
або на 2,8% більше від минулого року).
Серед головних світових експортерів – ЄС (770 тис. т.), Нова Зеландія (285 тис.
т.), США (254 тис. т.), Австралія (195 тис. т.), Україна (65 тис. т.), Аргентина (62 тис.
т.).
В якості провідних імпортерів сирів визначаються наступні країни – Японія (235
тис. т.), Російська Федерація (355 тис. т.), США (103 тис. т.), Мексика (92 тис. т.), ЄС
(80 тис. т.), Південна Корея (78 тис. т.).
Для України прогноз виробництва сирів у 2013 р.(рис. 6) складає 170 тис. т. (на 3%
менше, ніж це очікується за 2012 р.) при певному збільшенні обсягів їх внутрішнього
споживання (на 12 тис. т. або на 10,8%) та деякому (на 7,1%) зменшенні експорту. Слід
також зауважити, що протягом 2008-12 р. р. рівень їх виробництва зменшився на 33,7%
(на 84 тис. т.), внутрішнього споживання – на 40% (на 74 тис. т.), при тому, що обсяги
їх експорту зменшилися на 9%, а імпорту – збільшилися на 23%.
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4. Виробництво сирів в Україні у 2008 – 2013 р. р. (джерело- United States
Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service).

5. Виробництво та експорт сирів в світі у 2008 – 2013 р. р. (джерело- United
States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service).
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Виробництво вершкового масла в світі (рис. 7) прогнозується на рівні 9,084
млн. т., що на 196 тис. т. (на 2,2%) більше від очікуваних показників 2012 р.
Передбачається,що найбільшими світовими виробниками вершкового масла у
2013 р. будуть Індія (4,75 млн. т.), ЄС (2,112 млн. т.), США (820 тис. т.), Нова Зеландія
(490 тис. т.), Російська Федерація (210 тис. т.), Мексика (185 тис. т.), Австралія (126
тис. т.), Україна (90 тис. т.), Канада (88 тис. т.), Бразилія (83 тис. т.).
Відповідно прогнозу Департаменту сільського господарства США світові обсяги
експорту вершкового масла у 2013 р. можуть збільшитися, у порівнянні з минулим
роком, на 30 тис. т. (на 4%) та становитимуть 788 тис. т. Провідні світові експортери
вершкового масла – Нова Зеландія (474 тис. т.), ЄС (150 тис. т.), Австралія (65 тис. т.),
США (52 тис. т.), Аргентина (25 тис. т.).
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6. Виробництво та експорт вершкового масла в світі у 2008 – 2013 р. (джерелоUnited States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service).
Провідні імпортеривершкового масла – Російська Федерація (135 тис. т.), ЄС (50
тис. т.), Мексика (45 тис. т.), Австралія (21 тис. т.), Тайвань (19 тис. т.).
В Україні, за прогнозом Департаменту сільського господарства США, обсяги
виробництва вершкового масла у 2013 р. (рис. 8)становитимуть 90 тис. т., що дещо
більше (на 6%), ніж у попередньому році.
Разом з тим, протягом 2009 – 12 р. р. в Україні спостерігається перевищення
обсягів внутрішнього споживання масла над йоговиробництвом. Протягом цього часу
цей показник знаходився в межах від 3 до 15 тис. т. Слід зазначити, що у 2013 р. також
прогнозується, що рівень споживання буде дещо більшим (на 3 тис. т.), ніж
виробництва.

7. Виробництво вершкового масла в Україні у 2008 – 2013 р. р. (джерелоUnitedStatesDepartmentofAgriculture, ForeignAgricultural Service).
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Світове виробництво сухого знежиреного молока у 2013 р. (рис. 9)очікується в
обсязі 3,915 млн. т., щопрактично дорівнює обсягам минулого року (3,909 млн. т.).
Вважається, що його головними виробниками у 2013 р. будуть - ЄС (1,29 млн. т.), США
(930 тис. т.), Індія (455 тис. т.), Нова Зеландія (380 тис. т.), Австралія (235 тис. т.),
Бразилія (146 тис. т.), Японія (140 тис. т.), Канада (82 тис. т.), Російська Федерація (70
тис. т.), Китай (58 тис. т.).

8. Виробництво та експорт сухого знежиреного молока в світі у 2008 – 2013 р.
р. (джерело- United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural
Service).
Провідні світові експортери сухого знежиреного молока у 2013 р. – ЄС (555 тис.
т.). США (442 тис. т.), Нова Зеландія (390 тис. т.), Австралія (189 тис. т.), Україна (23
тис. т.), основні імпортери –Китай (230 тис. т.), Мексика (225 тис. т.), Індонезія (215
тис. т.), Філіппіни (110 тис. т.), Російська Федерація (70 тис. т.), Японія (32 тис. т.),
Бразилія (30 тис. т.), Південна Корея (25 тис. т.), Тайвань (23 тис. т.).
Для України прогноз виробництва сухого знежиреного молока (рис. 10) у 2013 р.
складає 50 тис. т. (на 2 тис. т. або на 4,1% більше, ніж у 2012 р.) при прогнозованому
обсязі експорту 23 тис. т. (на рівні минулого року), деякому зростанні (на 3%)
внутрішнього споживання, - до 30 тис. т. та за певного зниження імпорту (на 1 тис. т.).
За оцінками Департаменту сільського господарства США світове виробництво
незбираного сухого молока у 2013 р. становитиме 4,575 млн. т. (на 112 тис. т. або на
2,5% більше очікуваних у 2012 р. обсягів виробництва). Серед головних світових
виробників незбираного сухого молока – Нова Зеландія (1,27 млн. т.), Китай (1,21
млн. т.), ЄС (660 тис. т.), Бразилія (549 тис. т.), Аргентина (329 тис. т.), Мексика (168
тис. т.), Австралія (145 тис. т.), Індонезія (74 тис. т.).
Обсяг світової торгівлі незбираним сухим молоком у 2013 р. очікується на рівні
2,1 млн. т.
Обсяг світової торгівлі незбираним сухим молоком у 2013 р. очікується на рівні
2,1 млн. т. (на 78 тис. т. або на 3,9% більше від 2012 р.).
Провідні експортери – Нова Зеландія (1,295 млн. т.), ЄС (380 тис. т.), Аргентина
(239 тис. т.), Австралія (114 тис. т.), Філіппіни (23 тис. т.).
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Головні імпортери – Китай (410 тис. т.), Алжир (185 тис. т.), Індонезія (58 тис.
т.), Бразилія (57 тис. т.), Філіппіни (34 тис. т.), Тайвань (31 тис. т.), Російська Федерація
(18 тис. т.), Мексика (15 тис. т.).
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9. Виробництво сухого знежиреного молока в Україні у 2008 – 2013 р.
(джерело- United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural
Service).

10. Виробництво та експорт незбираного сухого молока в світі у 2008 – 2013 р.
р. (джерело-UnitedStatesDepartmentofAgriculture, ForeignAgriculturalService).
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11. Виробництво незбираного сухого молока в Україні у 2008 – 2013 р. р.
(джерело- UnitedStatesDepartmentofAgriculture, ForeignAgriculturalService).
В Україні після спаду виробництванезбираного сухого молока у 2008 -2011 р.
р. певним чином визначаються тенденції до його стабілізації – у 2013 р. його
виробництво прогнозується на рівні минулого року – 11 тис. т. (рис. 12). Очікується, що
показники його внутрішнього споживання, імпорту та експорту залишаться на рівні
попереднього року.
_______________________________________
*При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського господарства США
(www.fas.usda.gov).
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Ємельянова Ж. Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За даними Державної служби статистики України:

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в 2012 році
порівняно з 2011 р. становив 95,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах –
93,5%, у господарствах населення – 97,6%.

Рослинництво. Індекс виробництва продукції рослинництва у 2012р.
порівняно з 2011р. становив 91,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 89,1%, у
господарствах населення – 95,4%.
Під урожай 2012р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27,8
млн. га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – на 19,5 млн. га (70,1%),
господарствами населення – на 8,3 млн. га (29,9%).
Порівняно з 2011р. загальна посівна площа збільшилась на 125,9 тис. га (на
0,5%).
Господарствами усіх категорій у 2012р. одержано 46,2 млн. т зерна у вазі після
доробки, з них зерна продовольчих культур – 17,0 млн. т (37%), фуражних зернових –
29,2 млн. т (63%). Порівняно з 2011р. виробництво зерна зменшилось на 18,6%, що
зумовлено як скороченням площі збирання (на 531,6 тис. га, або на 3,5%), так і
зниженням урожайності зернових культур (на 5,8 ц з 1 га, або на 15,7%).
Сільгосппідприємствами вироблено 36,0 млн. т зерна (77,9% загального
валового збору), господарствами населення – 10,2 млн. т (22,1%). Урожайність
зернових культур в аграрних підприємствах (33,4 ц з 1 га) вища, ніж у господарствах
населення, на 8,0 ц.
У 2012р. значно кращий, ніж у 2011р., зібрано врожай вівса – 629,6 тис. т (на
24,5%більше) та жита – 675,7 тис. т (на 16,7%).
За рахунок скорочення площ збирання та врожайності виробництво окремих
культур зернової групи проти 2011р. зменшено: пшениці – на 29,4% (склало 15,8 млн.
т), ячменю – на 23,8% (6,9 млн. т), проса – на 43,9% (156,4 тис. т), гречки – на 15,3%
(238,6 тис. т). Урожай кукурудзи на зерно (20,9 млн. т) зменшено на 8,4% за рахунок
зниження врожайності, рису (158,6 тис. т) – на 6,7% менше за рахунок скорочення
зібраної площі.
Виробництво соняшнику зменшилось порівняно з 2011р. на 3,5% і склало 8,4
млн. т (у вазі після доробки), що відбулося за рахунок зниження урожайності на 1,9 ц з
1 га, або на 10,3%.
Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 7,1 млн. т соняшнику (на 2,4%
менше) при середній урожайності 17,3 ц з 1 га, у 2011 році – 19,0 ц.
Виробництво ріпаку зменшилось порівняно з 2011р. на 16,2% і склало 1,2 млн. т,
що зумовлено скороченням площі збирання на 285,9 тис. га, або на 34,3%.
Валовий збір цукрових буряків (18,3 млн. т) порівняно з 2011р. зменшився на
2,4% за рахунок скорочення площі збирання на 13,0%, при цьому урожайність зросла з
363,3 ц до 407,4 ц з 1 га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами накопано 16,7
млн. т (на 2,7% менше).
У господарствах усіх категорій виробництво картоплі (23,3 млн. т) зменшилось
проти 2011р. на 4,1%, що зумовлено зниженням урожайності, виробництво овочів (10,0
млн. т) збільшилось на 1,8% за рахунок зростання урожайності.
Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 5,9%, винограду –
зменшились на 12,6 % і становили відповідно 2,0 млн. т та 456,0 тис. т.
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Господарствами населення у 2012р. вирощено 97% загального урожаю картоплі,
86% овочів, 82% плодів і ягід, 22% зерна, 15% соняшнику, 9% цукрових буряків
(фабричних).

Індекс виробництва продукції тваринництва у 2012р.порівняно з 2011р.
становив 103,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,6%,
у
господарствах населення – 101,2%.

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в
порівнянні з минулим роком збільшилося на 1,8%, в т.ч. в сільськогосподарських
підприємствах поголів’я ВРХ зменшилось на 0,3%, в господарствах населення
збільшилось – на 2,9%.

Зокрема поголів’я корів – зменшилося – на 0,8%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 1,4%, в господарствах населення – на 0,7%.

Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 1,9%,
в т.ч. у сільгосппідприємствах збільшилось - на 6,8%, в господарствах населення
зменшилось – на 2,1%.

Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на
0,5%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 8,4%, в господарствах населення –
збільшилося на 2,2%.

Поголів’я птиці – збільшилося на 6,5%, в т.ч. у сільгосппідприємствах –
на 11,3%, в господарствах населення – на 1,2%.

На початок січня 2013 року населенням утримувалось 66,6% загальної
чисельності великої рогатої худоби (на 1 січня 2012р. – 65,9%), у т.ч. корів – 77,5%
(77,4%); свиней – 52,8% (55,0%), овець і кіз – 84,8% (83,3%), птиці всіх видів – 45,0%
(47,3%).

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у 2012р.
порівняно з 2011р. обсяг вирощування худоби та птиці збільшено на 7,2%, у т.ч.
великої рогатої худоби – на 4,9%, свиней – на 8,4%, птиці всіх видів – на 7,0%;.

Відношення обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації
на забій становило 107,0% (торік – 104,8%).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні,
відгодівлі та нагулі збільшились на 5,0%, свиней – на 8,0%.

Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема
реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств
збільшилась на 3,4% (в сільськогосподарських підприємствах – на 5,1% в
господарствах населення – на 1,5%), виробництво молока в усіх категоріях господарств
збільшилось на 2,7% (в сільськогосподарських підприємствах – на 13,1%, в
господарствах населення – на 0,1%), виробництво яєць в усіх категоріях господарств
збільшилось на 2,3% (в сільськогосподарських підприємствах – на 2,1% в
господарствах населення – на 2,6%).

Частка виробництва населенням м’яса становила 45,1%, молока –
77,7%, яєць – 37,3%.

Обсяги переробки винограду на виноматеріали порівняно з 2011 р.
зменшились на 6,9%, виробництво виноматеріалів – на 8,1%.

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у
порівнянні з 2011 роком збільшилось на 1,5 %:

збільшилось виробництво м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці,
свіжої чи охолодженої на 2,7%; м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці,
мороженої – на 6,4%; виробів ковбасних – на 0,4%; олії соняшникової нерафінованої –
на 16,6%; молока – на 6,0%; масла вершкового – на 15,7%; сирів свіжих
неферментованих та кисломолочних – на 4,4%; продуктів кисломолочних – на 3,6%;
води натуральної мінеральної не газованої – на 12,5%.

зменшилось виробництво яловичини і телятини, свіжої (парної) чи
охолодженої – на 2,1%, яловичини і телятини, мороженої – на 9,7%, свинини свіжої
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(парної) чи охолодженої – на 7,1%, свинини мороженої – на 13,9%, сирів жирних – на 7,6
%, хлібобулочних виробів – на 5,3%, соків натуральних – на 3,9%, цукру білого – на
8,0%, виробів кондитерських – на 4,1%, лікерів – на 4,5 %, коньяків та бренді – на 1,0%.

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за 2012
рік. Від усіх категорій господарств аграрного сектора протягом 2012р. на переробні
підприємства надійшло 17,4 млн. т цукрових буряків (включаючи давальницьку
сировину та власно вирощені цукровими заводами буряки), що на 0,3 млн. т (на 2%)
менше, ніж за 2011р. Зменшилась питома вага закуплених за кошти цукрових буряків з
39% у 2011р. до 37% у 2012р., водночас зросла питома вага давальницької сировини відповідно з 35% до 37%. Частка переробки власно вирощених цукровими заводами
буряків лишилась на рівні 2011р. - 26%. Середня ціна, за якою цукрові заводи
розраховувалися з товаровиробниками у 2012р., зменшилась на 14% і склала 431грн. за
т.
За даними Аналітичного центру «УкрАгроКонсалт»:

Експорт основних молочних продуктів у 2012 р. порівняно з 2011 р.
зменшився на 9,0% та становив 155,1 тис. тонн. Зокрема, експорт масла вершкового
зменшився в 3,2 рази (обсяг склав всього 673,8 тонн); молока та вершків не згущених –
на 48,7% (обсяг склав 5,9 тис. тонн); пахти, вершків, йогурту, кефіру – на 47,2 % (обсяг
склав 3,0 тис. тонн); сирів – на 17,0% (обсяг склав 66,5 тис. тонн); молочної сироватки –
на 5,2% (обсяг склав 24,5 тис. тонн); морозива – на 16,0% (обсяг склав 2,2 тис. тонн).
Збільшився експорт сухих молокопродуктів - на 21,8% (обсяг склав 44,7 тис. тонн);
казеїну – на 15,5% (обсяг склав 6,5 тис. тонн); молочних напоїв – у 6,5 разів (обсяг
склав 1,1 тис. тонн).

В структурі експорту сири склали 42,9%; сухі молокопродукти - 28,8%;
молочна сироватка - 15,8%; казеїн - 4,2%; молоко та вершки не згущені - 3,8%; пахта,
вершки, йогурти, кефір - 2,0%; морозиво - 1,4%; молочні напої - 0,7%; масло вершкове 0,4%.

У грудні збереглась тенденція щодо зменшення обсягів експорту.
Порівняно з листопадом експорт зменшився на 3,4% та склав 12,0 тис. тонн.
Скоротилися обсяги експорту: молочної сироватки – на 24,6% (до 2,2 тис. тонн) (Китай,
Білорусь); казеїну – на 24,2% (до 158,8 тонн) (Німеччина, Польща); сирів - на 18,0% (до
5,1 тис. тонн) (Росія); масла вершкового – на 22,1% (до 70,3 тонн) (Молдова); молочних
напоїв – на 0,7% (до 13,4 тонн) (Азербайджан, Молдова). Збільшились поставки
морозива (в 2,1 разів до 35,7 тонн) ( Молдова, Росія); молока та вершків не
згущених – (на 36,5% до 679,5 тонн) (Молдова); сухих молокопродуктів (на 55,7% до
3,5 тис. тонн) (Росія, Туркменія, Казахстан), пахти, вершків, йогурту, кефіру – на 14,1%
(до 189,0 тонн) (Молдова, Казахстан).

Порівняно з груднем 2011 р. обсяги експорту молокопродуктів
скоротились на 11,1 % (грудень 2011р. – 13,5 тис. тонн).

У 2012 р. порівняно з 2011 р. збільшилися обсяги імпорту молочних
продуктів на 33,2% та досягли рівня 48,1 тис. тонн. Зокрема, масла вершкового – на
97,3% (обсяг склав 8,7 тис. тонн); сухих молокопродуктів – на 38,2% (обсяг склав 8,3
тис. тонн); молока та вершків не згущених – на 46,4% (обсяг склав 3,6 тис. тонн); сирів
– на 41,6% (обсяг склав 16,6 тис. тонн); пахти, вершків, йогуртів, кефіру та ін. – на 7,7%
(обсяг склав 8,3 тис. тонн). Зменшились обсяги поставок молочної сироватки – на
29,6% (обсяг склав 962,1 тонни); морозива – на 22,2% (обсяг склав 625,6 тонни);
молочних напоїв – на 41,3% (обсяг склав 907,2 тонн); казеїну – на 68,7% (обсяг склав
1тонна).

В структурі імпорту сири склали – 34,6%; масло вершкове – 18,8%;
пахта, вершки, йогурти, кефір та ін. – 17,3%; сухі молокопродукти – 17,3%; молоко та
вершки не згущені – 7,6%; молочна сироватка - 2,0%; молочні напої – 1,9%; морозиво 1,3%; казеїн – 0,002%.
- 42 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№76
5 лютого
2013 року


У грудні імпорт основних молочних продуктів порівняно з листопадом
ц.р. збільшився на 18,8% та склав 5,7 тис. тонн. Збільшився імпорт сирів – на 50,4%
(до 2,2 тис. тонн) (Росія, Польща); сухих молокопродуктів – на 66,3% (до 1,1 тис. тонн)
(Литва); пахти, вершків, йогуртів, кефіру та ін. – на 27,8% (обсяг склав 879,9 тонни)
(Росія); молока та вершків не згущених – на 15,6% (до 437,5 тонн) (Білорусь,
Німеччина); молочних напоїв – на 26,6% (до 57,6 тонн) (Росія); морозива – на 12,0%
(обсяг склав 11,2 тонни) (Росія, Німеччина).
Зменшились поставки масла вершкового – на 28,4% (обсяг склав 1,1 тис. тонн)
(Нова Зеландія); молочної сироватки – на 20,7% (до 65,9 тонн) (Чехія). Поставок
казеїну не було.

Порівняно з груднем 2011 року (5,6 тис. тонн) обсяги імпорту
молокопродуктів збільшилися на 3,6%.

У 20012 р. порівняно з 2011 р. обсяг експорту основних видів м’яса та
субпродуктів збільшився на 55,9% та склав 120,4 тис. т.. Зокрема, експорт
яловичини охолодженої збільшився в 1,9 разів (обсяг склав 8,9 тис. тонн); свинини
свіжої, охолодженої або мороженої - в 1,6 разів (обсяг склав 20,0 тис. тонн); м’яса та
харчових продуктів свійської птиці – в 1,6 разів (обсяг склав 79,8 тис. тонн); ковбасних
виробів – в 2,3 рази (обсяг склав 1,6 тис. тонн); м’ясних консервів – в 2,3 рази (обсяг
склав 2,6 тис. тонн). Експорт яловичини мороженої зменшився на 10,1% (обсяг склав
7,5 тис. тонн).
В структурі експорту м’ясо та харчові продукти свійської птиці становило
66,3%; свинина свіжа, охолоджена або морожена - 16,6%; яловичина охолоджена 7,4%; яловичина морожена - 6,2%; м’ясні консерви - 2,1%; ковбасні вироби - 1,3%.
Експорт здійснювався переважно в Росію та Казахстан.

У грудні порівняно з листопадом ц. р. обсяги експорту зменшились
майже на 1,0% (обсяг склав 13,1 тис. тонн) за рахунок зменшення обсягів експорту
свинини свіжої, охолодженої або мороженої на 13,5% (обсяг склав 1,4 тис. тонн)
(Росія), яловичини мороженої – на 6,4% (обсяг склав 458,2 тонни) (Росія), ковбасних
виробів - на 18,6% (обсяг склав 95,1 тонн) (Росія, Молдова) та м’ясних консервів – на
17,8% (обсяг склав 160,1 тонн) (Росія). На 14,4% зросли обсяги поставок яловичини
охолодженої (обсяг склав 847,4 тонни) (Росія) та на 0,7% м’яса та харчових продуктів
свійської птиці (обсяг склав 10,2 тис. тонн) (Росія, Казахстан, Молдова).

У грудні 2012 р. здійснювався експорт живих тварин. Загальна сума
експорту коней склала 37,4 тис. дол. США (поставки в Росію), великої рогатої худоби 395,5 тис. дол. США (поставки в Казахстан, Азербайджан), овець - 8,1 тис. дол. США
(поставки в Туреччину).

У 2012р. порівняно з 2011 р. обсяги імпорту м’яса та субпродуктів
збільшилися на 89,0% (обсяг склав 335,5 тис. тонн). Зокрема, імпорт свинини свіжої,
охолодженої або мороженої збільшився в 2,2 рази (обсяг склав 206,9 тис. тонн),
яловичини мороженої – на 5,8% (обсяг склав 3,7 тис. тонн), м’яса та харчових
продуктів свійської птиці – на 68% (обсяг склав 112,9 тис. тонн), м’ясних консервів –
на 34,8% (обсяг склав 10,5 тис. тонн). Зменшився імпорт яловичини охолодженої в 3,8
разів (обсяг склав 92,2 тонни), ковбасних виробів – в 2,4 рази (обсяг склав 1,4 тис.
тонн).

В структурі імпорту м’ясо свинини свіжої, охолодженої або мороженої
становило 61,6%; м’ясо та харчові продукти свійської птиці - 33,7%; м’ясні консерви 3,1%, яловичина морожена - 1,1%; ковбасні вироби - 0,4%; яловичина охолоджена 0,03%.

У грудні 2012р. порівняно з листопадом 2012р. імпорт м’яса та
м’ясопродуктів усіх видів зменшився на 1,7% (обсяг склав 29,6 тис. тонн) в основному
за рахунок зменшення поставок м’яса птиці – на 29,5% (обсяг склав 6,8 тис. тонн)
(Німеччина, Голландія, Польща, Угорщина) та яловичини мороженої – на 30,7% ( обсяг
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склав 164,7 тонни) (Бразилія, Австралія). Зріс імпорт яловичини охолодженої – на
59,7% ( обсяг склав 10,7 тонн) (США, Бразилія); м’ясних консервів – на 29,1% (обсяг
склав 942,1 тонни) (країни ЕС); свинини свіжої, охолодженої або мороженої – на 11,2%
(обсяг склав 21,6 тис. тонн) (Бразилія, США, Німеччина); ковбасних виробів – на 9,9%
(обсяг склав 104,3 тонни) (країни ЕС, Білорусія).

У грудні 2012 р. здійснювався імпорт коней, великої рогатої худоби,
свиней, птиці, овець. Імпорт живої великої рогатої худоби склав 803,6 тис. дол. США
(країни ЕС), свиней –1893,5 тис. дол. США (країни ЕС, Канада), птиці - 6158,1 тис. дол.
США (країни ЕС), коней – 25,2 тис. дол. США (країни ЕС), овець -113,3 тис. дол. США
(Австрія) .
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4. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
30 січня 2013 року відбулося шосте позачергове розширене 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 державних та наукових установ, зернотрейдерів,
донорських організацій.
На засіданні було розглянуто наступні питання:
1. Обговорення ситуації щодо експорту зернових культур в поточному
маркетинговому році.
Саблук В.П.
Директор Департаменту економічного розвитку аграрного ринку
Міністерства аграрної політики та продовольства України
2. Обговорення впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за
складськими документами на зерно) № 5493 від 20.11.2012 р.
Клюца С. О.
Радник з юридичних питань ТОВ «БАСФ Т.О.В»
Клименко В.Г.
Президент Української Зернової Асоціації (УЗА)
Кузьменков О.О.
Заступник директора Департаменту економічного розвитку аграрного
ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України начальник відділу інвестицій та розвитку інфраструктури
Проект Рішення
Позачергового засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку від 30 січня 2013
1.
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Підтримати основні положення Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за
складськими документами на зерно».
2.
Рекомендувати Міністерству аграрної політики та продовольства
України, представникам громадських організацій аграрного профілю прискорити
роботу щодо підготовки нормативної бази для забезпечення функціонування
Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та
створити за участю членів та експертів Комісії з питань розвитку аграрного ринку
України відповідну робочу групу.
3.
Запропонувати робочій групі провести детальний аналіз чинного
законодавства, що стосується створення та функціонування Гарантійного фонду
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, та, в разі необхідності,
подати Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції щодо
узгодження чинної нормативно-правової бази із основними положеннями Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду
виконання зобов’язань за складськими документами на зерно».
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