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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 20 травня 2013 року № 295/2013
Про призначення В. Давиденка заступником Міністра аграрної
політики та продовольства України
Призначити ДАВИДЕНКА Валерія Миколайовича заступником Міністра
аграрної політики та продовольства України.
www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 травня 2013 р. № 279
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до статті 230 Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і
лікеро-горілчаних виробів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 230
Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних
виробів (реєстр. № 2403), поданий Кабінетом Міністрів України.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 травня 2013 р. № 282
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін
до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" щодо дерегуляції
ринку зерна
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні" щодо дерегуляції ринку зерна (реєстр. №
2459), поданий народними депутатами України Пилипенком В.П., Бондарем В.В.,
Кулінічем О.І.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
заборони обмеження прав та зменшення податкових пільг сільськогосподарських
товаровиробників і сільськогосподарських підприємств)»
Номер, дата реєстрації: 2959 від 08.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А.
Метою законопроекту є збереження рентабельності сільського господарства,
підвищення рівня довіри іноземних інвесторів, збільшення інвестицій в АПК,
забезпечення продовольчої безпеки держави та стабільність податкових пільг для
сільськогосподарських підприємств.
Як свідчать останні дані Державного комітету статистики, з 2005 по 2011 рік
середня рентабельність виробництва зернових культур склала 14,7%. При цьому
статистика НБУ показує, що середня процентна ставка по кредитам підприємствам у
національній валюті за той самий період склала 14,6%. Таким чином, рентабельність
вирощування зернових культур при існуючих податкових пільгах лише покриває
вартість залучення кредитів у національній валюті. Скасування пільг для
сільськогосподарських підприємств, зокрема спеціального режиму сплати ПДВ,
призведе до зменшення рентабельності виробництва зернових культур до 3-5%. Таким
чином, без податкових пільг залучати кредити для інвестування у вирощування зерна
стане не вигідно. Сільськогосподарським підприємствам буде більш вигідно тримати
зароблені кошти на депозитах, ніж реінвестувати у виробництво. Крім того, зниження
обсягу пільг може привести до підвищення вартості сільськогосподарської продукції
для українських споживачів.
Забезпечення передбачуваної державної політики в галузі АПК особливо
важливе в умовах скорочення обсягів видатків на програми прямої галузі. У
Державному бюджеті на 2013 рік обсяг видатків на програми прямої підтримки АПК
передбачений у розмірі 872 млн. грн., що більш ніж втричі менше порівняно з 2012
роком. У Державному бюджеті на 2013 рік лише 0,2% видатків закріплено за
програмами прямої підтримки АПК. При цьому, у бюджетах 2004-2007 років частка
бюджетних видатків на програми підтримки АПК складала 3,7%-4,8%. В ЄС щороку
витрачається близько 57 млрд. євро на субсидії сільгоспвиробникам у рамках Спільної
сільськогосподарської політики. У США діють прямі дотації фермам та оплата
страхування втрати врожаю. Загальний обсяг допомоги сягає майже 20 млрд. дол. на
рік. У Росії діє програма державної підтримки сільського господарства, яка передбачає
компенсацію за добрива, процентні ставки по кредитам, корми та ін.
Протягом останніх декількох років компанії сектору АПК активно розміщували
акції на фондових біржах Європи. Закордонні інвестори вкладали кошти в АПК
України розраховуючи, що податкові пільги для галузі будуть діяти до 2018 року, що
передбачено чинними нормами Податкового кодексу. Достроковий перегляд пільг
може призвести до погіршення інвестиційного іміджу України. Натомість
запровадження мораторію на перегляд пільг для АПК дозволить підвищити рівень
впевненості іноземних інвесторів у вигідності інвестицій в АПК України. Мораторій на
перегляд пільг для АПК дозволить українським компаніям та їх іноземних інвесторам
краще планувати майбутні грошові потоки, що призведе до зростання інвестицій у
галузь.
На тлі порівняно низького обсягу видатків Державного бюджету на підтримку
АПК, податкові пільги для галузі є надзвичайно важливим механізмом збереження
рентабельності виробництва та конкурентоздатності українських товаровиробників на
зовнішніх ринках. Відповідно, даний законопроект спрямований на забезпечення на
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законодавчому рівні гарантій стабільності та передбачуваності податкових пільг для
галузі сільського господарства.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння
деяких видів олійних культур» щодо скасування вивізного (експортного) мита на
насіння льону, подрібненого або неподрібненого, та рижію»
Номер, дата реєстрації: 2992 від 14.05.2013
Ініціатор: Народні депутати України Карпунцов В.В., Романюк Р.С.
Законопроект розроблено з метою забезпечення розвитку сільського
господарства України та стимулювання сільгоспвиробників до збільшення обсягів
вирощування льону та рижію, що призведе до збільшення обсягів як внутрішньої
переробки, так і експорту цих видів культур.
Завданням законопроекту є скасування вивізного мита на насіння льону та
рижію.
Одним із основних чинників, які гальмують зростання як українського
експорту, так і внутрішньої переробки насіння льону та рижію, а разом з тим і їх
вирощування, є наявність вивізного (експортного) мита, запровадженого ще у 1999
році. Ця проблема є актуальною, оскільки вона зачіпає інтереси сільгоспвиробників,
переробних підприємств, експортерів.
На фоні зростання популярності насіння льону та рижію у світі Україна не
реагує адекватним зростанням ні посівів, ні переробки, ні пропозиції на зовнішній
ринок.
На сьогодні, згідно із Законом України «Про ставки вивізного (експортного)
мита на насіння деяких видів олійних культур», ставка вивізного мита на насіння льону
та насіння рижію становить 10% митної вартості товару. Вивізне мито є тим чинником,
який гальмує виробництво, переробку та експортування льону та рижію.
Що стосується Євросоюзу, то він наразі зацікавився насінням льону з країн
СНД, оскільки їх продукція вважається більш екологічною. Так, сумарний експорт
продукції із трьох країн – Росії, Казахстану та України – до кінця липня 2012 року
склав 510 тис. тонн, що вдвічі перевищує показники попереднього року (237 тис. тонн).
Загалом 2011-2012 маркетингового року Україна експортувала 30 тис. тонн насіння
льону, що складає всього 5,9% від вказаної вище цифри сумарного експорту льону. І в
той час, коли Казахстан та Росія активно нарощують виробництво льону, Україна свої
темпи призупинила.
Наприкінці 2000-х років вирощування льону в Україні мало значну динаміку
зростання. Так, у 2008 році льоном було засіяно 19,33 тис. га, а вже у 2009 р. – 47,74 і
58,9 тис. га у 2010 р. Проте за останні кілька років, незважаючи на перспективність
вирощування цієї культури, посівні площі перестали зростати і зупинилися на рівні 5560 тис. га (57 тис. га у 2012 році, з них зібрано 48 тис. тонн, з яких перероблено 7 тис.
тон, а експортовано близько 25 тис. тонн насіння льону).
Як показує досвід Росії, регулювання вивозу насіння олійних культур за
допомогою експортного мита не є оптимальним, оскільки воно призводить до
скорочення посівних площ під цими культурами. І навпаки – його відсутність дала
змогу останнім часом наростити виробництво льону у порівнянні з Україною: у Росії в
3 рази, у Казахстані у 5 разів, за ціни у 1,5 рази нижчої за українську.
Отже, можемо стверджувати, що:
1.Вивізне мито гальмує агровиробництво, зменшуючи закупівельні ціни.
2.Вивізне мито гальмує розширення переробки насіння льону через малу
пропозицію, концентрацію переробки на кількох невеликих підприємствах, де
собівартість переробки вища за таку на міжнародному ринку.
3.Вивізне мито гальмує експорт насіння льону через підвищення собівартості
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продажу та малу пропозицію.
І залишаючи ситуацію як є, держава буде тільки збільшувати існуючі проблеми,
у той час як скасування мита задовольнить інтереси усіх зацікавлених сторін. У
результаті попит, а відтак і пропозиція насіння льону зросте, буде можливість
збільшити агровиробництво, завантажити переробні потужності та нарощувати
експорт.
Однією із культур, що стрімко набуває популярності у світі і залишається
несправедливо забутою в Україні, є рижій.
У США біодизель та авіапальне з рижію мають усі шанси бути обраними, як для
військових так і для комерційних цілей, оскільки вони відповідають найновішим
всесвітньо визнаним стандартам Американської Асоціації випробування матеріалів
(ASTM). За даними Асоціації, до традиційного авіаційного пального можна додавати
до 50% компонентів біологічного походження. І рижієва олія є одним із таких
компонентів.
Таким чином, є об’єктивні підстави стверджувати, що рижій посівний в
найближчій перспективі займе важливу частку у виробництві біодизелю завдяки
екологічній безпечності та надзвичайній біологічній пластичності до агроекологічних
умов вирощування і високій рентабельності виробництва.
Сьогодні рижій досить успішно культивується на полях Росії, США, Канади,
Франції, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Швеції. За часів СРСР посівні площі рижію
на території України складали близько 3% усіх олійних. З тих пір посіви значно
скоротилися. У 2003 році рижій серед усіх олійних культур займав 0,14% (4,1 тис. га).
Нині ж вирощування рижію на Україні майже припинилося. У 2012 році рижієм було
засіяно лише 127 га у Сумській, Чернігівській та Київській областях, хоча є всі
передумови до розширення площ під його посівами. Ще десять років тому єдине зі
спеціалізованих підприємств України переробляло до 1 тис. тонн рижію, а зараз зовсім
нічого, оскільки нема пропозиції.
Однією з головних причин такого занепаду у виробництві рижію є дія 10%
вивізного мита на його насіння. Переробники, попри стрімке зростання попиту на
рижієву олію у країнах Західної Європи, Америці та Канаді, все ж не реагують
зростанням переробки просто через те, що їм нічого переробляти. Збути насіння рижію
в Україні непросто, а експортувати його – невигідно через наявність мита. Тому
фермери України не зацікавлені у вирощуванні цієї олійної культури. Як наслідок,
маємо замкнене коло: господарі не вирощують рижій, остерігаючись проблем зі збутом
насіння, а підприємства не переробляють його через відсутність пропозиції. Тоді ж як
скасування вивізного мита на насіння рижію, надасть можливість на рівних
конкурувати з іншими країнами-експортерами. А це, враховуючи стрімке зростання
попиту на насіння рижію та рижієву олію, заохотить українські господарства до
вирощування рижію.
Отже, можна стверджувати, що в той час як чинне вивізне мито на насіння льону
тільки гальмує зростання його вирощування і переробки, то мито на насіння рижію
взагалі не дає можливості розвиватися самому вирощуванню. Отже, першим кроком у
виправленні ситуації є скасування мита на ці культури.
За попередніми підрахунками при збільшенні експорту льону в 3 рази (до 75 тис.
тонн) і більше, що цілком реально, забезпечуватиметься покриття втрат бюджету від
несплати мита завдяки збільшенню надходжень від податку на прибуток, сплаченого
експортерами навіть за умов наявної прибутковості. Низька прибутковість
вирощування льону зумовлена високою собівартістю вирощування через незначні, як
для України, обсяги вирощування, нерозвинену спеціалізацію сільськогосподарських
підприємств, відсутність мотивації в застосуванні передових технологій та посівного
матеріалу. З іншого боку експортери матимуть можливість збільшити експорт за
рахунок підвищення своєї конкурентоспроможності від скасування мита і відповідно
спричинити більший попит (закупівлі) у сільгоспвиробників насіння льону і рижію.
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Водночас і переробники зможуть збільшити обсяг переробки завдяки збільшенню
пропозиції сировини за адекватними світовими цінами, нижчими ніж на даний час.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№80
31 травня
2013 року

Постанова* «Про відкликання проекту Закону України про внесення змін
до розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності»
Номер, дата реєстрації: 2303-1П від 14.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Відповідно до частини другої статті 104 Регламенту Верховної
України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Ради

Погодитися з пропозицією народних депутатів України Литвинова Л.Ф.,
Боярського Ю.І. про відкликання проекту Закону України про внесення змін до
розділу ІІ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності» (реєстр. № 2303 - 1), поданого народними депутатами України
Литвиновим Л.Ф., Боярським Ю.І., та зняти його з розгляду.
*(Постанову підписано 24.05.2013)
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про мораторій на внесення змін до Податкового кодексу України
в частині фіксованого сільськогосподарського податку та особливостей справляння
податку на додану вартість для сільськогосподарських підприємств (товаровиробників)»

Номер, дата реєстрації: 2959-1 від 15.05.2013
Ініціатор: Народні депутати України Кириленко І.Г., Кравчук В.П.,
Царьов О.А., Домбровський О.Г.
Метою розробки законопроекту «Про мораторій на внесення змін до Податкового
кодексу України в частині фіксованого сільськогосподарського податку та особливостей
справляння податку на додану вартість для сільськогосподарських підприємств
(товаровиробників)» є, по-перше, запобігання виникнення загрози уповільнення розвитку
агропромислової галузі, по-друге, уникнення ризику, який полягає в тому, що для відновлення
рентабельності виробництва одним із небагатьох компенсаторів збільшення податкового
навантаження може стати зростання цін на сільгосппродукцію.
Таким чином, шляхом вирішення цих завдань є законодавче встановлення мораторію до
01 січня 2023 року на внесення до Податкового кодексу будь-яких змін, що звужують обсяг
прав сільськогосподарських підприємств (товаровиробників) в частині фіксованого сільськогосподарського податку та особливостей справляння податку на додану вартість у сфері
сільського господарства. Зазначене унеможливить занепад агропромислової галузі і збільшення
безробіття в державі та дозволить розвиватись сільськогосподарським товаровиробникам, дасть
можливість створення додаткових робочих місць і, як наслідок, сприятиме розвитку сільській
місцевості загалом.
Реформування податкової системи в Україні повинно відбуватися з метою створення
сприятливого податкового клімату для розвитку аграрної галузі, яка направлена на
забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей
промисловості та економіки в цілому, підвищення рівня життя населення, нарощування
експортного потенціалу держави.
В кризових умовах для поліпшення стану економіки, а саме для стимулювання
виробництва особливої актуальності набувають питання оподаткування суб’єктів
підприємництва. Як відомо, для стимулювання економіки під час кризи у сфері фіскальної
політики, державі необхідно послаблювати податковий тиск. Однією із сфер господарської
діяльності України, яка зазнала найбільшого занепаду, через кризу та внаслідок недбалого
ставлення владних структур до проблем цієї галузі економіки є сільське господарство. Саме
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тому, вкрай необхідно прийняти Закон «Про мораторій на внесення змін до Податкового
кодексу України в частині фіксованого сільськогосподарського податку та особливостей
справляння податку на додану вартість для сільськогосподарських підприємств
(товаровиробників)».
На сьогодні у сільськогосподарському виробництві діють два види спеціальних
режимів оподаткування: фіксований сільськогосподарський податок і особливий режим
справляння податку на додану вартість, які надають позитивної динаміки розвитку сільського
господарства.
Фіксований сільськогосподарський податок являє собою один із механізмів зниження
податкового тиску на сільгоспвиробників, а відповідно сприяє покращенню їх фінансового
стану та відродженню сільського господарства, як пріоритетної галузі економіки.
За рахунок особливого режиму справляння податку на додану вартість формується
близько
8-9%
фінансових
ресурсів
аграрних
підприємств.
Рентабельність
сільськогосподарської діяльності (рентабельність витрат) в останні роки коливається на рівні
близько 12-20% що в певній мірі сприяє розвитку та модернізації аграрної галузі.
В нинішній період у більшості країн Європейського союзу сільгоспвиробник отримує
допомогу від держави в середньому 500 євро на гектар, а в Україні така підтримка в 10 разів
менша. В ряді європейських країн частка державної дотації у валовому доході аграріїв
становить від 27 до 61%, в Японії 60% в Російській Федерації 23% в Україні цей показник в
попередні роки не перевищує 12%. Якщо в цих умовах не ввести мораторій на підвищення
фіксованого спрощеного податку і зміну справляння податку на додану вартість для
сільськогосподарських товаровиробників, а дотації і субсидії залишаться на тому ж рівні, то ми
отримаємо не тенденцію розвитку, а навпаки - спаду в агропромисловій галузі.
Слід зауважити, що в країнах Європейського союзу 90% договорів оренди землі
укладається на термін понад 9 років, адже саме за цей період проходить повний цикл сівозмін і
окуповується вартість основних засобів виробництва. Законодавство більшості цих країн
регламентує вказаний термін оренди, як мінімальний. Таким чином, лише понад дев’ятирічний
термін дії мораторію надасть можливість залучення додаткових інвестицій у сферу сільського
господарства та впевненість діючим суб’єктам господарювання галузі.

http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань
використання земель навколо військових об’єктів»
Номер, дата реєстрації: 2035а від 16.05.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Проект Закону розроблено Міністерством оборони України з метою визначення
основних принципів, механізму і порядку встановлення зон особливого режиму
використання земель навколо окремих військових об’єктів Збройних Сил України та
інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України,
забезпечення функціонування цих об’єктів, збереження озброєння, ракет, боєприпасів,
компонентів рідкого ракетного палива, захисту населення, господарських об’єктів і
довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути
на таких об’єктах.
Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України з питань використання земель навколо військових об’єктів» (далі – проект
Закону) обумовлено необхідністю створення зон особливого режиму використання
земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
збору за користування земельними ділянками сільськогосподарського
призначення)»
Номер, дата реєстрації: 2059а від 18.05.2013
Ініціатор: Народні депутати України Калетнік Г.М., Калєтнік І.Г.
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Метою прийняття вказаного проекту Закону України є правове регулювання
питань, пов’язаних з покращенням організації і функціонування механізму
використання земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Прийняття цього акту надасть можливість збільшити доходну частину місцевих
бюджетів на 3,5-4,5 млрд. грн., кошти якої будуть спрямовані на розвиток сільської
місцевості.
Аграрний сектор економіки України забезпечує продовольчу безпеку та
продовольчу незалежність держави, формує 17 відсотків валового внутрішнього
продукту та близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім того, аграрний
сектор є одним з основних бюджетоутворювальних секторів національної економіки,
частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8-9 відсотків.
Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007р. № 1158,
одними з найгостріших проблем сучасного аграрного сектора окреслила відсутність
мотивації до праці, бідність, трудову міграцію, безробіття, занепад соціальної
інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл. Вказані проблеми
зумовлені невеликими розмірами доходної та видаткової частин місцевих бюджетів на
розвиток сільської місцевості, значними обсягами міжбюджетних трансфертів,
недостатнім рівнем фінансування державних програм, незначним асигнуванням
власниками та користувачами земель сільськогосподарського призначення коштів на
розвиток українського села тощо.
Як наслідок з кожним роком спостерігається занепад та відмирання сільської
місцевості, що в цілому впливає на стан продовольчої безпеки України та розвиток
аграрного сектора економіки. У зв’язку з вищезазначеним вбачається необхідність у
створенні умов для збільшення концентрації фінансових ресурсів в бюджетах
територіальних громад та забезпечення їхнього стабільного поповнення.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про направлення на доопрацювання проекту Закону України
«Про внесення змін до законів України щодо удосконалення розробки проектів
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь»
Номер, дата реєстрації: 1186/П від 20.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України про внесення змін до законів України щодо
удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (реєстр. № 1186), внесений
народними депутатами України Кириленком І.Г. та Кравчуком В.П. повернути суб'єкту
права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua

Випуск
№80
31 травня
2013 року

Постанова «Про відхилення проекту Закону України «Про внесення зміни
до пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» в
частині набрання чинності»
Номер, дата реєстрації: 1259/П від 20.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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Відхилити проект Закону України про внесення зміни до пункту 1 розділу ІІ
“Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження родючості ґрунтів” в частині набрання чинності,
внесений народним депутатом України Парубком О.Н. (реєстр. № 1259 від 11.01.2013
р.)
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій прав на
землю»
Номер, дата реєстрації: 2372/П від 21.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення гарантій прав на землю», поданий народними депутатами України
С.Брайко, О.Парасків, (реєстр. №2372 від 22.02.2013 року) прийняти за основу.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про
внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів
України (щодо узгодження їх положень із новим механізмом державної реєстрації
земельних ділянок та речових прав на них)»
Номер, дата реєстрації: 2421/П від 23.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного
кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо узгодження їх положень
із новим механізмом державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на них),
(реєстр.№ 2421), поданий народним депутатом України Омельяновичем Д.С.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо надання земельних ділянок для відпочинку та оздоровлення дітей»
Номер, дата реєстрації: 2138а від 24.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Брайко С.Б.
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Проектом акта пропонується доповнити ст. 92 Земельного кодексу України та
включити до переліку юридичних осіб, які мають право на отримання права постійного
користування землею, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. При цьому,
обов'язковою умовою для таких закладів є наявність у них державної атестації на
відповідність вимогам законодавства щодо організації відпочинку та оздоровлення
дітей.
Разом з тим, планується заборонити приватним дитячим закладам оздоровлення
та відпочинку використовувати надані їм на праві постійного користування ділянки для
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обслуговування споруд та будівель для інших цілей шляхом встановлення відповідної
заборони у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
За результатами розгляду звернень трудових колективів дитячих оздоровчих
таборів, які не належать до державних та комунальних підприємств, опрацьовано
правову базу у сфері плати за землекористування.
Встановлено, що відповідно до п.п. 282.1.4. п.282.1 ст.282 Податкового кодексу
України дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх
підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади
України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, звільнено від
сплати податку на землю.
Натомість, якщо державні та комунальні дитячі оздоровчі заклади, які є
постійними землекористувачами, не сплачують податок на землю відповідно до
зазначеної норми, то приватні дитячі оздоровчі заклади, які є орендарями земельних
ділянок, мають сплачувати орендну плату на загальних умовах відповідно до Закону
України «Про оренду землі».
Враховуючи, що для належної організації відпочинку та оздоровлення дітей
потрібні значні площі, а вартість ділянок та, як наслідок, розмір орендної плати за
землю, наприклад, на Південному узбережжі АР Крим, є значними, що призводить до
подорожчання плати за відпочинок, необхідності викупу ділянок та не створює умов
для залучення інвестицій у цю сферу.
Вочевидь, такий підхід не забезпечує принцип рівних можливостей та суттєво
обмежує фінансові можливості приватних дитячих оздоровчих закладів при збереженні
рівних для усіх незалежно від форм власності матеріально – технічних, санітарних та
інших вимог.
Крім того, запровадження ст.34 Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» форми державного контролю за якістю надання відповідних послуг
у вигляді обов'язкової атестації може, з одного боку, бути підставою для встановлення
рівних умов для державних, комунальних та приватних дитячих закладів у сфері плати
за земельні ділянки; з іншого - наявність державної атестації дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку зробить неможливим отримання права постійного
користування землею юридичними особами, які насправді не мають відповідної
матеріально – технічної бази та мети організації оздоровлення та відпочинку дітей.
Таким чином, проект стосується лише тих дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, які на цей час є орендарями земельних ділянок та пройшли відповідну
державну атестацію, що надає їм право переоформити орендне землекористування на
постійне.
Щодо правового режиму землекористування юридичних осіб приватного права,
які не є орендарями ділянок та тільки мають бажання створити дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку, то вони можуть стати постійними землекористувачами
лише після проходження державної атестації, попередньо уклавши договір оренди
землі.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про відхилення проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо визначення зрошувальних земель та
розміру орендної плати)»
Номер, дата реєстрації: 2449/П від 24.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
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Верховна Рада України постановляє:
Відхилити проект Закону
України про внесення змін до деяких
1.
законодавчих актів України (щодо визначення зрошувальних земель та розміру
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орендної плати)
(реєстр. № 2449)
Опанащенком М.В., Рибаковим І.О.

поданий народними депутатами України
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Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення земельних
ділянок сільськогосподарського призначення в Україні»
Номер, дата реєстрації: 2146а від 27.05.2013
Ініціатор: Народний депутат України Ляшко О.В.
Цей Закон встановлює мораторій на зміну цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення.
Завданням Закону є регулювання правових відносин з метою забезпечення
збереження основного надбання українського народу – землі сільськогосподарського
призначення.
Голод не обирає між селянином та мешканцем міста. Сьогодні в Україні
склалася безпрецедентна ситуація, коли на фоні державної псевдозаборони на
функціонування ринку земель шляхом махінацій, оборудок і тіньових схем
сільськогосподарські угіддя відчужуються. Через розбазарювання найбільшого скарбу
українців – землі - вже найближчим часом з комор українських селян та полиць
магазинів може зникнути не тільки пшениця, олія, картопля, цукор, а у кращому
випадку нам залишиться «мівіна» та інші ерзац-харчі, зокрема, й генетично
модифіковані, у гіршому – голод.
Не можна допустити запровадження в Україні дозволу на торгівлю землею,
надання права продавати землю іноземним громадянам. Такі спроби є диверсією проти
української Нації, проти її майбутнього, міною під українську державу.
Після злочинної «прихватизації», коли стратегічні підприємства України
опинилися в руках олігархів або у власності іноземного капіталу, земля залишається
останнім стратегічним ресурсом української Нації.
Українська земля – це не просто засіб, з якого можна мати прибуток, це, в
першу чергу, природний життєвий простір. Колиска української Нації, де вона жила
зроду-віку, живе і, зрештою, де їй ще жити в майбутньому. Земля – як повітря, вода,
сонце.
Необхідно раз і назавжди зрозуміти оманливість заяв про те, що торгівля
землею – це начебто єдиний спосіб відродити сільськогосподарське виробництво та
зробити його рентабельним. Уже цього року в Україні чи не половину списку
скоробагатьків становлять аграрні барони та латифундисти. Парадоксально, але саме
тоді, коли в Україні з'явилися пташині, олійні, яйцеві та зернові мільярдери, українці
відчули гостру нестачу та недоступність елементарних продуктів – гречки, хліба,
якісного молока та м'яса.
Олігархічні клани в обхід закону вже створили колосальні – по 100-300 тисяч
гектарів – латифундії.
Якщо роздивитися довкола, то на планеті нині голодують більше 1 мільярда
осіб. Це як 22 України. Масштабна ерозія ґрунтів, глобальні зміни клімату, зниження
врожайності сільськогосподарських культур, різкий приріст населення в країнах
третього світу призвели до стрімкого здорожчання продовольства в світі (за даними
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН – ФАО індекс світових цін на
продовольство зростає щомісяця майже на 3%).
Отож на українські землі вже тепер вишикувалася довга черга. І той, хто
володітиме землею – отримає небачені надприбутки. Тим часом торгівлю рідною
землею олігархи нав'язують як «прогресивну» ідею. Але це велика брехня. Насправді
провідні держави світу – США, Франція, Китай, Голландія, скандинавські країни –
відмовляються від моделі земельних відносин з приватною власністю. Навпаки, вони
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викуповують землю у власників і передають її землекористувачам з обов'язковою
платою земельної ренти державі.
.http://zakon.rada.gov.ua
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
07.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких наказів" Мінагрополітики України оголошує про
його публікацію.
Проект наказу "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"
підготовлено на виконання листа Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.119/9 щодо переліку нормативно-правових актів зареєстрованих у Мін’юсті, що
підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства
України.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про визнання такими що втратили чинність, деяких наказів"
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ 01001.
E-mail: kredit@minapk.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект наказу розроблений з метою визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства
України.
У зв’язку із дією протягом 2004-2006 років Порядку використання коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на здійснення фінансової підтримки
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- і
довгострокових кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 лютого 2004 року № 184 (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 34 від
15.01.2005, № 165 від 18.02.2006), наказ Міністерства аграрної політики України від 10
березня 2004 року № 73 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо
визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової
підтримки через механізм здешевлення коротко- і довгострокових кредитів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2004 року за № 325/8924 та
зміни внесені до нього наказами Міністерства аграрної політики України від 27 грудня
2005 року № 752, та від 08 грудня 2006 року № 754 на сьогодні втратили свою
актуальність.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" підготовлено на виконання
доручення Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 34974/3/1-12 до
листів Міністерства юстиції України від 31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1 та від
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30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та вимог Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.
www.minagro.gov.ua
14.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Технічного регламенту «Підтвердження відповідності
вимог безпечності і якості до комбікормів для риби»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту " Підтвердження
відповідності вимог безпечності і якості до комбікормів для риби ” та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог
безпечності і якості до комбікормів для риби ” розміщено в мережі Інтернет на
офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом одного місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: standart@minapk.gov.ua;
03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, Інститут рибного господарства НААН, email: info@ifr.com.ua.
Метою розроблення Технічного регламенту “Підтвердження відповідності вимог
безпечності і якості до комбікормів для риби ” є встановлення єдиних обов’язкових
вимог до комбікормової продукції для риби та до її виробництва, ведення
технологічного процесу, зберігання, реалізації, правил ідентифікації, вимог до
маркування продукції, охорони довкілля, а також підтвердження відповідності на
основі чинного законодавства України.
Розроблення проводилось на підставі:
– Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу" № 1629-IV від 18.03.04 року;
– наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 555 від 21
жовтня 2011року ”Про затвердження Тематичного плану наукових розробок у сфері
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2011рік” та
Протоколу від 24 листопада 2011року, №39 засідання Комітету з конкурсних торгів
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
– необхідності гармонізації вітчизняної нормативно-правової бази щодо обігу
комбікормової продукції з відповідними актами Європейського Союзу; Зокрема
гармонізації з Регламентом (ЄС) №1831/2003 з питань кормових добавок для
використання в годівлі тварин, від 22.09.2003р., Регламентом (ЄС) №183/2005 що
встановлює вимоги до гігієни кормів від 12.01.2005р., Регламентом (ЄС) №767/2009 з
питань розміщення на ринку і використання комбікормів від 13.07.2009р., Регламентом
(ЄС) №178/2002 про встановлення загальних принципів і правил в продовольчому
праві, про створення європейського органу по безпечності харчових продуктів і про
встановлення процедури забезпечення безпеки харчових продуктів від 28.01.2002р.;

- 13 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№80
31 травня
2013 року

– наявності значних ризиків стосовно життя та здоров’я людей, риби і довкілля,
які створюватиме невідповідність комбікормової продукції для риби вимогам
Технічного регламенту, що має впроваджуватися;
– необхідності запобігання недобросовісній діяльності виробників продукції
(уповноважених ними осіб) або осіб, що відповідають за торгівлю або введення
продукції в обіг.
www.minagro.gov.ua
16.05.2013 12:34
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Положення про атестацію
осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань
племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм
кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17
листопада 2003 року № 406»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “ Про затвердження Положення про
атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань
племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм
кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада
2003 року № 406” 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 затвердження Положення про атестацію осіб, які
займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней
верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та
внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року № 406”
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі
можна 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.gov.ua
Затвердити Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і
ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та довести його до відома
суб'єктів племінної справи у тваринництві – власників племінних коней, іподроми,
працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними)
ресурсами, які забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань
племінних коней та внести зміни до наказу Мінагрополітики від 17.11.2003 року № 406
“Про затвердження Положення про порядок проведення атестації працівників, які
виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами”
зареєстрований в Мін’юсті України від 10.01.2004 року № 18/8617.
З метою приведення нормативно-правових актів Мінагрополітики України до
вимог діючого законодавства України, відповідно до статті 14 Закону України “Про
племінну справу у тваринництві” та до листа Міністерства юстиції України від
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16.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу «Про затвердження
Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден флоту рибної
промисловості та порядок виплати сум, що направляються на харчування
(замість добових) членів екіпажів суден»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про
затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден флоту
рибної промисловості та порядок виплати сум, що направляються на харчування
(замість добових) членів екіпажів суден” Мінагрополітики України робить оголошення
про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua “____” __________ 2013 року.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою
04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного господарства України email: (darg45a@gmail.com).
Метою проекту наказу є забезпечення добовими витратами на відрядження або
харчуванням (замість добових) членів екіпажів суден флоту рибної промисловості,
якщо такі судна здійснюють діяльність за межами митного кордону або
територіального моря (вод) України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден флоту
рибної промисловості та порядок виплати сум, що направляються на харчування
(замість добових) членів екіпажів суден” підготовлений за ініціативою Державного
агентства рибного господарства України відповідно до Закону України “Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, постанови
Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року №73 “Про граничні норми добових
витрат для відрядження членів екіпажів суден, інших транспортних засобів та суми, що
спрямовуються на їх харчування замість добових витрат”, Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23.04.2011 № 500 та Положення про Державне агентство
рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від
16.04.2011 № 484.
www.minagro.gov.ua
17.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації
виробництва
підприємствами
вітчизняного
машинобудування
для
агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для
агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації
виробництва
тракторів
та
інших
самохідних
енергетичних
засобів
сільськогосподарського
призначення,
спеціальних
автомобілів
сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів»
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації
виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та
встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших
самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних
автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів”
та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва
підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення
показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних
енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів
сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів” розміщено
в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua/розділ Регуляторна політика/Проекти
регуляторних актів 2013). Зауваження та пропозиції можна надавати протягом місяця з
дня опублікування цього оголошення за адресою:
- 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
- 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.
Метою проекту постанови є встановлення ступеня локалізації виробництва
підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу відповідно до
пункту 3 статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу”, якою передбачено, що
вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу – виготовлені
підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
техніка і обладнання, зазначені у частині першої цієї статті, у разі якщо ступінь їх
локалізації перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних
засобів
сільськогосподарського
призначення,
спеціальних
автомобілів
сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь
локалізації яких повинна перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів
України.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання
для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації
виробництва
тракторів
та
інших
самохідних
енергетичних
засобів
сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського
призначення, самохідних та причіпних комбайнів” (далі – проект постанови)
розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів нормативно-правових
актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу”.
Пунктом 6 статті 6 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу” (далі – Закон України) до
компетенції Кабінету Міністрів України відноситься питання затвердження порядку
визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного
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машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання
для агропромислового комплексу.
Пунктом 3 статті 1 Закону України встановлено, що ступінь локалізації
тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського
призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення,
самохідних та причіпних комбайнів (далі – техніка і обладнання) вітчизняного
виробництва повинна перевищувати показник, встановлений Кабінетом Міністрів
України.
Пунктом 5 статті 1 Закону України встановлено, що ступінь локалізації – питома
вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів
вітчизняного виробництва у собівартості техніки і обладнання (далі – ступінь
локалізації).
Собівартість виробництва включає вартість виробничих витрат на виготовлення
техніки та обладнання
До складу собівартості техніки і обладнання покупних комплектувальних
складових відноситься ще вартість вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів
власного виробництва.
При визначенні собівартості техніки та обладнання враховується також вартість
комплектуючих власного виробництва.
Показники ступеня локалізації, які затверджуються проектом постанови
визначені у відповідності до вимог частини п’ятої статті 1 Закону України для техніки
та обладнання, які серійного виробництва вітчизняними підприємствами
сільгоспмашинобудування.
www.minagro.gov.ua
22.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Дата оприлюднення: 22 травня 2013 року
Стислий зміст проекту постанови:
Відповідно до абзацу третього статті 7 Закону України “Про
фермерське господарство” Мінагрополітики України визначено документи, що
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб,
які виявили бажання створити фермерське господарство та отримати у власність або
оренду земельну ділянку державної або комунальної власності.
Відповідно до законодавства досвід роботи у будь-якій галузі народного
господарства підтверджується записом у трудовій книжці - основним документом про
трудову діяльність особи.
Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у
таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у господарській
книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими,
селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2010 за № 44/17339.
У зв’язку з цим документами, що підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві, можуть бути трудова книжка чи підтвердження сільської, селищної або
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міської ради за місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого
селянського господарства.
Повний пакет документів до проекту постанови та Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надати протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, Україна, 01001; e-mail: fermer@minapk.gov.ua.
Проектом постанови пропонується затвердити перелік документів, що
підтверджують досвід роботи у сільському господарстві.
Відповідно до абзацу третього статті 7 Закону України “Про фермерське
господарство” Мінагрополітики України визначено документи, що підтверджують
досвід роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили
бажання створити фермерське господарство та отримати у власність або оренду
земельну ділянку державної або комунальної власності.
Відповідно до законодавства досвід роботи у будь-якій галузі народного
господарства підтверджується записом у трудовій книжці - основним документом про
трудову діяльність особи.
Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у
таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у по господарській
книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими,
селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2010 за № 44/17339.
У зв’язку з цим документами, що підтверджують досвід роботи у сільському
господарстві, можуть бути трудова книжка чи підтвердження сільської, селищної або
міської ради за місцем розташування земельної ділянки про ведення особистого
селянського господарства.
www.minagro.gov.ua
22.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу «Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної
податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 року № 737/1376/422/874»
(далі – проект наказу)
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту наказу Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України,
Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 року №
737/1376/422/874 "Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств, форми зведеної інформації про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств (по району,
районах в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), форми зведеної
інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних
підприємств (по області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі),
форми зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
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переробних підприємств в розрізі регіонів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.03.2011 за № 300/19038, як такого, що втратив чинність.
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 та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
вул.
Хрещатик
24,
м.
Київ,
01001,
еmail:margo@minapk.kiev.ua та Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, email:inform@dkrp.gov.ua.
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України,
Державної податкової адміністрації України від 15 листопада 2010 року №
737/1376/422/874 "Про затвердження форми звіту про рух грошових коштів на
небюджетних рахунках переробних підприємств, форми зведеної інформації про рух
грошових коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств (по району,
районах в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі), форми зведеної
інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках переробних
підприємств (по області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі),
форми зведеної інформації про рух грошових коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств в розрізі регіонів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 березня 2011 року за № 300/19038, як такого, що втратив чинність.
Проект наказу підготовлено відповідно до пункту 16 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731,
та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.
www.minagro.gov.ua
23.05.2013
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про
публікацію проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно
та ринок зерна в Україні" у зв’язку з необхідністю удосконалення, приведення окремих
положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (далі - Закон) у
відповідність до існуючих суспільних відносин та з метою отримання зауважень та
пропозицій.
Проект Закону разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет 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 такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
E-mail: kdoroshchuk@mail.ru
тел./факс 400-94-02
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва.
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
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Проект Закону підготовлено з метою удосконалення процедури видачі
сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та
видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" (далі – проект Закону) підготовлений на виконання підпункту 7
пункту 8 витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 21.01.2013 № 5
та з метою удосконалення окремих положень Закону України "Про зерно та ринок
зерна в Україні.
Проектом Закону передбачається встановлення можливості сертифікації послуг
із зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами господарювання, що не
мають власних зерносховищ, а користуються ними на умовах оренди чи лізингу, та
встановлення безстрокового строку дії сертифіката крім випадків, коли зерносховище
перебуває в оренді або лізингу, спрощення процедури видачі сертифіката
відповідності.
Також пропонується сертифікацію якості зерна та продуктів його переробки
здійснювати лише у випадках експортно-імпортних операції із зерном та продуктами
його переробки при переміщенні територією України зерна та продуктів його
переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету (за
винятком зерна та продуктів його переробки, що переміщуються територією України в
режимі прохідного митного транзиту без перевантаження, та зерна, яке
використовується для насіннєвих цілей), а також за вимогою однієї з сторін контракту
у випадках, передбачених законодавством. Митне оформлення зерна та продуктів його
переробки здійснюється за наявності сертифікату якості зерна та продуктів його
переробки.
Проект Закону передбачає узгодження норм Закону України "Про зерно та ринок
зерна в Україні" за Законом України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності", в частині уточнення підстав для анулювання
дії сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.
www.minagro.gov.ua
24.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру
сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення
Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки" (далі – проект наказу)
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою затвердження Порядку ведення Реєстру,
надання відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна.
Порядок дасть змогу збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо
здійснених експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України
при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщенні територією
України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного
та місцевого бюджету.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Державної інспекції сільського господарства України
(http://www.disgu.gov.ua) та Мінагрополітики України (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:
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Державна інспекція сільського господарства України:
вул. Баумана, 9/12, м. Київ, 03190,
е-mail: kdoroshchuk@mail.ru;
тел./факс 400-94-02
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва:
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
Метою проекту наказу є затвердження Порядку ведення Реєстру, надання
відомостей про видані сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна.
Порядок дасть змогу Державній інспекції сільського господарства України та її
територіальним органам збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо
здійснених експортно-імпортних операцій, включаючи транзит територією України
при перевантаженні через зерноперевантажувальні місткості, переміщених територією
України зерна та продуктів його переробки, що придбані за рахунок коштів державного
та місцевого бюджету; виданих та анульованих сертифікатів якості та надавати
відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.
Необхідність затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна
та продуктів його переробки передбачена частиною шостою статті 21 Закону України
"Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою надання відомостей про видані
сертифікати якості зацікавленим суб’єктам ринку зерна. Порядок дасть змогу
Державній інспекції сільського господарства України та її територіальним органам
збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо здійснених експортноімпортних операцій, переміщених територією України зерна та продуктів його
переробки, що придбані за рахунок коштів державного та місцевого бюджету; виданих
та анульованих сертифікатів якості та надавати відповідну інформацію керівництву
Мінагрополітики України та Уряду.
www.minagro.gov.ua
24.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру
сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
та надання відомостей з нього»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку ведення
Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його
переробки та надання відомостей з нього" (далі – проект наказу) Мінагрополітики
України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою затвердження Порядку ведення Реєстру,
надання відомостей про видані сертифікати відповідності заінтересованим учасникам
ринку зерна. Порядок дасть змогу збирати, накопичувати, обробляти і зберігати
відомості щодо суб’єктів господарювання, що надають послуги із зберігання зерна та
продуктів його переробки; виданих та анульованих сертифікатів відповідності.
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Державної інспекції сільського господарства України
(http://www.disgu.gov.ua) та Мінагрополітики України (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,
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е-mail: kdoroshchuk@mail.ru;
тел./факс 400-94-02
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва:
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
Метою проекту наказу є затвердження Порядку ведення Реєстру, надання
відомостей про видані сертифікати відповідності зацікавленим суб’єктам ринку зерна.
Порядок дасть змогу Державній інспекції сільського господарства України та її
територіальним органам збирати, накопичувати, обробляти і зберігати відомості щодо
суб’єктів господарювання, що надають послуги із зберігання зерна та продуктів його
переробки; виданих та анульованих сертифікатів відповідності та надавати відповідну
інформацію керівництву Мінагрополітики України та Уряду.
Необхідність затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності
послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки передбачена статтею 11 Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні" з метою надання відомостей про видані
сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
заінтересованим учасникам ринку зерна. Порядок дасть змогу Державній інспекції
сільського господарства України та її територіальним органам збирати, накопичувати,
обробляти і зберігати відомості щодо суб’єктів господарювання, що надають послуги із
зберігання зерна та продуктів його переробки; виданих та анульованих сертифікатів
відповідності та надавати відповідну інформацію керівництву Мінагрополітики
України та Уряду України.
www.minagro.gov.ua
28.05.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"
Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Дата оприлюднення: 28 травня 2013 року
Стислий зміст проекту постанови:
абзацом п’ятим пункту 4 діючого Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 (зі
змінами), визначено, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським
господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах
2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності.
Разом з тим, остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу
виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції
оприлюднюються наприкінці травня відповідного року, що значно затримує
затвердження розподілу бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є
порушенням пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України.
У зв’язку з цим, у проекті постанови визначено, що розподіл бюджетних коштів
у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на
поворотній основі здійснюється на початку відповідного бюджетного року відповідно
до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики України за
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останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно прискорить
використання бюджетних коштів.
Повний пакет документів до проекту постанови "Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам" та Аналіз регуляторного впливу проекту постанови
розміщено в мережі Інетрнент на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надати протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, Україна, 01001; e-mail: sirenko@minapk.kiev.ua
Проект постанови підготовлено з метою прискорення розподілу коштів
фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 2801460 "Надання кредитів
фермерським господарствам", що забезпечить використання бюджетних коштів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки
фермерським господарствам" (далі – проект постанови) розроблено з метою
удосконалення механізму надання фінансової підтримки фермерським господарствам.
Зокрема, абзацом п’ятим пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (далі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
№ 1102, визначено, що розподіл коштів для надання підтримки фермерським
господарствам на поворотній основі здійснюється з урахуванням обсягу виробництва
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах
2005 року) за попередні три роки відповідно до статистичної звітності.
Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України головний
розпорядник бюджетних коштів розробляє та протягом 45 днів з дня набрання чинності
законом про Державний бюджет України на відповідний рік затверджує спільно з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
бюджетної політики, паспорт бюджетної програми.
Проте паспорт за бюджетною програмою КПКВК 2801460 "Надання кредитів
фермерським господарствам" затверджується після розподілу бюджетних коштів у
розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам. А
остаточні дані Державної служби статистики України щодо обсягу виробництва
фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції оприлюднюються
наприкінці травня відповідного року, що значно затримує затвердження розподілу
бюджетних коштів і паспорта бюджетної програми, а також є порушенням пункту 8
статті 20 Бюджетного кодексу України і в подальшому може призвести до
невикористання бюджетних коштів.
У зв’язку тим, що наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 р. №
1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками
та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011
р. за № 1401/20139, втратив чинність, пункт 10 Порядку потребує приведення у
відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 р. № 1407
"Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за
витратами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 р. за №
130/22662.
Внесення змін до Порядку дасть можливість здійснювати розподіл бюджетних
коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам на поворотній основі на початку відповідного бюджетного року
відповідно до статистичної інформації, наданої Державною службою статистики
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України за останні три роки, що передують звітному. Це, в свою чергу, значно
прискорить використання бюджетних коштів.
Для нормативно–правового врегулювання зазначених вище питань Міністерство
аграрної політики та продовольства України розробило проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам".
www.minagro.gov.ua
28.05.2013
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 з метою виробництва техніки
та/або обладнання для агропромислового комплексу»
З метою отримання зауважень та пропозицій до 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 з метою виробництва техніки та/або
обладнання для агропромислового комплексу" та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до 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 з метою виробництва техніки та/або обладнання для
агропромислового комплексу" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /
розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів 2013).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: kor@minapk.gov.ua.
Затвердження форм документів для митного оформлення матеріалів, вузлів,
агрегатів та/або комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою
виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу.
Зазначений наказ розроблено відповідно до пункту 3 Порядку ввезення
підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу
матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва
техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 № 459 “Питання ввезення
на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних
виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового
комплексу”.
www.minagro.gov.ua
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29.05.2013 Меморандум про участь України в МС буде підписано в Мінську
на раді глав урядів СНД - В.Янукович
Меморандум про участь України в Митному союзі буде підписано в Мінську на
раді глав урядів СНД. Про це 29 травня заявив президент України Віктор Янукович.
Він пояснив, що рішення про підписання меморандуму було ухвалене радою
глав держав-учасників МС.
У документі, як зазначив глава держави, буде визначено статус України та
представника країни для роботи в комісії МС.
Крім того, В.Янукович зазначив, що рада глав держав-учасників МС підтримала
заявку України на надання в майбутньому статусу спостерігача в Євразійському
економічному союзі.
АПК-Інформ
29.05.2013 Кабмін затвердив порядок визначення ступеня локалізації
виробництва українськими підприємствами техніки для АПК
Кабінет Міністрів України затвердив порядок визначення ступеня локалізації
виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу вітчизняної техніки. Про це йдеться в постанові уряду від 27.05.2013 р. №
369.
"Відповідно до п. 3 ст. 1 та п. 6 ст. 6 Закону України" Про стимулювання
розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу "Кабінет
Міністрів України постановляє: затвердити порядок визначення ступеня локалізації
виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового
комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу", йдеться в документі.
Крім того, Уряд встановив показники ступеня локалізації виробництва
підприємствами вітчизняного машинобудування для АПК тракторів та інших
самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних
автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів.
АПК-Інформ
29.05.2013 Кабмін пропонує встановити контроль над операціями з
реекспорту українських товарів
Кабінет Міністрів України пропонує встановити контроль над операціями з
реекспорту українських товарів. Про це йдеться в урядовому законопроекті № 2100а
від 22 травня 2013 р., повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Зокрема, в документі пропонується відокремити реекспорт товарів іноземного
походження (перепродаж українськими суб'єктами за кордон товарів іноземного
походження, які були раніше ввезені на територію України) і реекспорт товарів
українського походження (вивезення товарів українського походження з митної
території іноземної держави на митну територію третіх держав) .
Крім того, в законопроекті пропонується здійснювати реекспорт товарів
українського походження тільки за наявності письмового дозволу відповідного органу.
"У рамках укладених Україною з іншими країнами угод про вільну торгівлю не
застосовуються митні мита, податки і збори на експорт або імпорт товарів, що
походять з митної території однієї сторони і призначених для митної території іншої
сторони. Здійснюючи реекспорт товарів третіх країн, суб'єкти ухиляються від сплати
до бюджету країни походження товару вивізного мита, сплата якої передбачається в
торгівлі з третіми країнами ", - йдеться в пояснювальній записці.
При цьому в документі передбачено низку умов, які є підставами для відмови у
видачі такого дозволу, наприклад, застосування цін, які не відповідають тим, які
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29.05.2013 Протягом 3 років на підприємствах харчової промисловості
України завершиться встановлення систем контролю якості продукції Мінагропрод
Застосування системи НАССР у харчовій промисловості дає найбільш повну
гарантію якості та безпеки продукції, у зв'язку з чим Міністерство аграрної політики та
продовольства України працює над розробкою нормативних актів, що встановлюють
обов'язковість для операторів ринку застосування зазначеної системи або аналогічних
їй.
Як наголошується в повідомленні, виробники харчової продукції при виході як
на зовнішній, так і на внутрішній ринки збуту стикаються з жорсткими умовами
конкуренції, яка вимагає, перш за все, зниження собівартості і поліпшення якості
продукції.
Як зазначив директор департаменту продовольства Мінагропроду Олександр
Куц, в даний час міністерством за участю робочої групи Координаційного центру з
впровадження економічних реформ і Держветфітослужби розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності
харчових продуктів», яким встановлюється обов'язкова наявність у операторів ринку
харчових продуктів системи НАССР з перехідним періодом впровадження 3 роки.
Нагадаємо, що система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), або
Система аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю, є науково
обгрунтованою системою, що дозволяє забезпечувати виробництво безпечної продукції
шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною
системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і
прийнята міжнародними організаціями.
АПК-Інформ
28.05.2013 Кабмін України визнав незадовільною роботу Мінагропроду під
час посівної кампанії
На закритому засіданні Кабінету Міністрів України 27 травня Прем'єр-міністр
Микола Азаров розкритикував роботу міністра аграрної політики і продовольства під
час весняної посівної кампанії, визнавши її незадовільною. Про це заявив народний
депутат України Юрій Сиротюк (ВО «Свобода»).
За його словами, Мінагропрод запропонував скоротити посіви цукрового
буряка і гречки у зв'язку з перевиробництвом зазначених сільгоспкультур. Однак цей
аргумент не задовольнив членів уряду.
«Критики було багато - в основному відносно зменшення посівних площ під
гречку і буряк. Аргументи міністерства здалися переконливими, але в уряді радянський
підхід - є план, і його треба виконувати », - заявив депутат.
Єдиним, хто підтримав політику Мінагропроду, за словами Ю.Сіротюка, був
Перший віце-прем'єр міністр Сергій Арбузов, який намагався переконати членів
Кабміну, що ситуація в АПК залишається стабільною.
У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також
зазначив, що Мінагропрод незаслужено отримав низьку оцінку своєї роботи.
«Аграрний сектор - єдина галузь в країні, яка дає високі показники експорту», пояснив він.
На думку експерта, претензії уряду до роботи міністерства лежать у політичній
сфері.
АПК-Інформ
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27.05.2013 УЗА звернулася до М.Присяжнюка з проханням розглянути
запропоновані учасниками зернового ринку зміни до Закону України «Про зерно
та ринок зерна»
Українська зернова асоціація звернулася до міністра аграрної політики і
продовольства Миколи Присяжнюка з проханням розглянути зміни до Закону України
«Про зерно та ринок зерна», розроблені робочою групою з питань підвищення
ефективності функціонування зернового ринку, а також вжити всіх заходів для їх
прийняття.
Як наголошується в повідомленні, зміни стосуються діяльності Гарантійного
фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.
Так, робочою групою пропонується скасувати обов'язкову участь зернових
складів в Гарантійному фонді та спеціальні внески учасників. Що ж до регулярних
внесків, то, як і в чинній редакції закону, адміністрація ГФ може відмінити їх, якщо
обсяг коштів фонду складає більше 20% від загальної вартості зерна за складськими
свідоцтвами, проте розглядати питання про їх відновлення пропонується у разі, коли
обсяг коштів становить менше 10% від загальної вартості зерна за складськими
свідоцтвами.
Замість спецвзносов, які є одним з джерел коштів Гарантійного фонду,
пропонується фінансувати поточні адміністративні витрати з держбюджету в розмірі
10% від річного бюджету фонду.
АПК-Інформ
24.05.2013 У 2013 році приток прогнозованих інвестицій в АПК України
складе близько $ 3 млрд. - М.Присяжнюк
За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, в ц.р.
вітчизняні аграрії зможуть залучити в сільськогосподарську галузь близько $ 3 млрд.
Про це 22 травня заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола
Присяжнюк, виступаючи на міжнародному форумі «Світовий зерновий ринок:
тенденції, ризики, ініціативи», в рамках XXV Міжнародної агропромислової виставки
«Агро -2013 ».
«Ми очікуємо, що у вигляді інвестицій і залучення на фондових біржах,
залучення коштів і за міжурядовими домовленостями, і прямих інвестицій, ми будемо
на досить високому рівні», - повідомив глава Мінагропроду.
АПК-Інформ
23.05.2013 Процедура обороту земель сільгосппризначення в Україні буде
істотно змінена - експерт
Проведена в Україні земельна реформа передбачає внесення суттєвих змін до
процедури обороту земель сільськогосподарського призначення. Про це у своїй
доповіді на конференції «Зерновий форум-2013» в Одесі 22 травня повідомив адвокат
компанії Arzinger Андрій Селютін.
Він зазначив, що основні положення зазначеного законопроекту, який повинен
бути поданий на розгляд Верховної Ради України не пізніше 20 червня цього року,
передбачають, зокрема, обмеження площі земель, яка може перебувати у власності
однієї особи.
«Згідно з текстом законопроекту, в приватній власності громадян України
можуть перебувати земельні ділянки с / г призначення загальною площею до 100 га (з
урахуванням спільної сумісної власності). У випадку недотримання даного показника
зайва площа буде відчужуватися », - уточнив експерт.
Також, за його словами, документом передбачено введення заборони на
перепродаж земельних ділянок на певний термін (проте точний термін у проекті не
вказаний), введення диференційованого розміру державного мита при здійсненні
продажу земель, встановлення вимог до потенційних покупців земельних ділянок,
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попередження дроблення земельних ділянок, введення мінімального терміну оренди
земельних ділянок та нового податку на землі сільгосппризначення.
«Іноземці, особи без громадянства, іноземні держави, міжнародні урядові та
неурядові організації не можуть набувати у власність земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, крім їх вступу в спадщину за законом. Отже,
домінуючою формою оформлення прав на землі сільськогосподарського призначення
для юридичних осіб залишиться оренда. При цьому можлива поява «єдиного»
орендодавця в особі Державного земельного банку », - зазначив А.Селютін.
АПК-Інформ
23.05.2013 ВР України проголосувала за добровільну сертифікацію зерна
Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону № 2459
«Про внесення змін до закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», яким
пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію зерна. За відповідний документ
проголосували 299 народних депутатів, повідомляє інформаційний центр Української
аграрної конфедерації.
Законопроектом встановлюється безстрокова сертифікація послуг із зберігання
зерна. Пропонується скоротити термін, протягом якого має бути прийняте рішення про
видачу або відмову у видачі сертифіката, до 10 днів.
Також пропонується скасувати обов'язкову сертифікацію якості всього зерна та
продуктів його переробки, поширивши відповідну вимогу тільки на зерно та продукти
його переробки, які повністю або частково купуються за рахунок державного чи
місцевого бюджету або якщо така вимога передбачена договором (контрактом), а
також при ввезенні зерна та продуктів його переробки на митну територію України.
Інформаційна компанія ПроАгро
22.05.2013 Створення в Україні Гарантійного фонду призведе до
короткочасного зростання цін на зерно
З початком активної діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за
складськими документами на зерно в Україні відбудеться короткочасне зростання цін
на зернові. Про це 22 травня в ході свого виступу на дванадцятій міжнародній
конференції «Зерновий форум-2013: виробництво, трейдинг, логістика» заявив
юрисконсульт ТОВ «Юридична консультаційна фірма« Дарина» Сергій Клюца.
Він зазначив, що підвищення цін буде спровоковано подорожчанням послуг
зернових складів. Так, вартість послуг складів, що вступили в Гарантійний фонд в 2013
р., підвищиться на 0,5%, а тих, які стануть членами фонду з 2014 р., - на 2,5%.
Пов'язано це з тим, що, відповідно до закону про гарантійний фонд, вступний внесок
для складів, що стали його учасниками в 2013 р., складе 15 мінімальних заробітних
плат, в 2014 р. - 75 мінімальних заробітних плат.
Крім того, додав С.Клюца, склади, що стали членами фонду в ц.р., будуть його
постійними учасниками та отримають право впливати на його діяльність, а в 2014 р. тимчасовими учасниками, які лише після закінчення декількох років зможуть отримати
статус постійних учасників і впливати на діяльність фонду.
При цьому експерт підкреслив, що зернові склади, які ухилились від участі в
Гарантійному фонді, в останній день 2014 втратять право надання послуг із зберігання
зерна в обмін на складські документи на нього.
АПК-Інформ
22.05.2013 ВР України прийняла в першому читанні законопроект про
посилення заходів по боротьбі з фальсифікацією молочних продуктів
Верховна Рада України 22 травня прийняла за основу законопроект «Про
внесення змін до Закону «Про молоко та молочні продукти» та інших законодавчих
актів щодо посилення заходів по боротьбі з фальсифікацією молочних продуктів»
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(реєстр. № 2172). За ухвалення даного документа проголосували 267 народних
депутатів, повідомляє прес-служба українського парламенту.
Зокрема, законопроект містить визначення терміна «молоковмісні продукти»,
якими пропонується визначити «харчові продукти, виготовлені з молочної сировини та
із сировини немолочного походження, яке повністю або частково замінює будь-яку
складову молока (молочний жир, молочний білок, лактозу), а також з додаванням або
без додавання харчових добавок».
Згідно з документом, на етикетці, упаковці та інших видах маркування під
основною назвою молоковмісних продуктів і знаком для товарів і послуг обов'язково
повинен бути текст наступного змісту: «Продукт із замінниками складових молока».
Розмір такого тексту має бути не менше 80% від максимального розміру тексту
основної назви такого продукту або знака для товарів і послуг.
Передбачено також, що у разі порушення виробником продукції вимог до
маркування молоковмсних продуктів на нього повинен накладатися штраф у розмірі
100% вартості продукції, реалізованої з порушенням правил маркування.
У разі порушення підприємством торгівлі вимог з торгівлі молоком і
молочними та молоковмісними продуктами законопроектом передбачено штраф у
розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі
виробництва або реалізації молоковмсних продуктів, масова частка молочного жиру в
яких становить менше 50%, штраф, який накладається на суб'єктів господарювання, у
розмірі 100% вартості виробленої або реалізованої такої продукції.
АПК-Інформ
22.05.2013 Мінфін України має намір продовжити мораторій на нульову
ставку ПДВ на експорт зерна - В.Хомутиннік
Міністерство фінансів України має намір продовжити мораторій на нульову
ставку ПДВ на експорт зерна. Про це заявив глава Комітету Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.
При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день міністерство розглядає
можливість продовження зазначеної норми ще на два роки.
АПК-Інформ
22.05.2013 Верховна Рада України ухвалила в першому читанні
законопроект про дерегуляцію ринку зерна
Верховна Рада України 21 травня прийняла за основу законопроект «Про
внесення змін до закону України «Про зерно та ринок зерна » (щодо дерегуляції ринку
зерна)» (реєстр. № 2459).
Нагадаємо, вказаним документом передбачається введення безстрокової
сертифікації відповідності послуг зерносховищ, добровільної сертифікації зерна та
продуктів його переробки (крім ситуацій, коли покупка здійснюється за кошти
державного або місцевого бюджетів або якщо цього бажають контрагенти), видалення
категорії «висівки, макуха і шрот» з визначення поняття «продукти переробки зерна»,
адже вони, згідно із Законом України «Про відходи» та Українським класифікатором
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), вважаються відходами, тому не
вимагають сертифікації.
АПК-Інформ
21.05.2013 Держветфітослужба України зняла тимчасову заборону на
експорт м'ясної продукції в РФ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України зняла тимчасову
заборону на постачання м'ясної продукції в Росію.
Зокрема, в результаті вжитих заходів з усунення невідповідностей продукції
тваринного походження ветеринарно-санітарним вимогам Митного союзу і РФ на
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підприємствах ТОВ "Тавр-плюс" та ТОВ "Елітекс" (Донецька обл.) Розпорядженням
головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 21 травня 2013 р.
надано право експорту продукції в РФ виробництва ТОВ "Тавр-плюс" та ТОВ
"Елітекс".
При експорті продукції до РФ і країн-членів МС зазначеним розпорядженням
доручено забезпечити належний державний ветеринарно-санітарний контроль та
нагляд за ТОВ "Тавр-плюс" та ТОВ "Елітекс" і дотримання ветеринарно-санітарних
вимог і норм РФ і ТЗ.
АПК-Інформ
21.05.2013 Українські товаровиробники після підписання ЗВТ з ЄС
зможуть заощадити близько 487 млн. євро на рік на експортних митах - експерт
Українські товаровиробники, що поставляють свою продукцію в Європу,
щорічно зможуть економити на сплаті експортних мит близько 487 млн. євро після
підписання угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Про це 21 травня
заявив керівник торговельно-економічної секції представництва ЄС в Україні Ніколас
Бердж.
Зокрема, він зазначив, що витрати сільськогосподарського сектора при експорті
продукції в країни ЄС можуть скоротитися на 330 млн. євро.
Н.Бердж підкреслив, що при підписанні ЗВТ з ЄС 95% імпортних мит для
України будуть нульовими, а ті 5% тарифів, що залишаться будуть знижені, що істотно
позначиться на агропромисловому та металургійному секторах України.
Крім того, експерт нагадав, що підписання угоди про ЗВТ з ЄС відкриє для
України нові ринки збуту продукції.
АПК-Інформ
21.05.2013 ВР України може ввести збір за користування сільгоспземлями
У Верховній Раді України від 18 травня зареєстровано законопроект «Про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за користування землями
сільськогосподарського призначення)» (реєстр. № 2059а). Ініціаторами змін виступили
депутати Григорій Калетник (Партія регіонів) та Ігор Калетник (Комуністична партія
України).
Згідно з документом, пропонується ввести податковий збір, ставка якого за 1 га
земель сільгосппризначення складе 80 грн. (З урахуванням встановленого індексу
споживчих цін) за користування сільгоспземлями. Платниками збору будуть власники
та орендарі земель сільгосппризначення, крім земель присадибного фонду. Отримані
кошти будуть перераховуватися до місцевих бюджетів.
Пропонується встановити, що базовим податковим (звітним) періодом для
сплати збору є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того
ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку з набуттям
права користування, власності, у т. ч. оренди, на нові земельні ділянки може бути
меншим 12 місяців).
Підставою для нарахування збору є дані державного земельного кадастру та
державного реєстру прав на нерухоме майно.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, метою прийняття
зазначеного документа є правове регулювання питань, пов'язаних з поліпшенням
організації та функціонування механізму використання земель для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Прийняття цього акта дозволить збільшити
прибуткову частину місцевих бюджетів на 3,5-4,5 млрд. грн., кошти яких будуть
спрямовані на розвиток сільської місцевості.
АПК-Інформ
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20.05.2013 Рада підприємців при Кабміні України розглядає питання про
зміну процедури держрегулювання цін - УЗА
Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України розглядає питання про
законодавче врегулювання процедури державного регулювання цін.
Як наголошується в повідомленні, на думку виробників, адміністративні
процедури держрегулювання цін занадто обтяжливі. Зокрема, це стосується процедур
декларування та узгодження цін, які вимагають від суб'єктів господарювання
підготовки багатьох документів і забирають багато часу. При цьому чинне
законодавство не встановлює чітких вимог до порядку, згідно з яким відбувається
декларування зміни ціни. Як наслідок, на практиці декларування фактично
перетворилося на процес отримання дозволу (проект декларації не може бути
узгоджений обласною владою без укладання Держінспекції). При цьому
Держцінінспекція не обмежена у часі щодо видачі висновку. Таким чином, отримання
висновку може затримуватися на місяці.
АПК-Інформ
17.05.2013 АМКУ дозволив Адміністрації морських портів придбати
контроль над держпідприємствами морського транспорту
Антимонопольний комітет України надав дозвіл ДП «Адміністрація морських
портів України», який буде створено на виконання закону про морські порти, на
набуття контролю над частинами суб'єктів господарювання - державними
підприємствами морського транспорту, шляхом виділення їх активів у вигляді цілісних
майнових комплексів - стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна,
прав та обов'язків по відношенню до них.
Нагадаємо, що на 20 підприємствах морського транспорту України - 18
морських портах, ДП «Дельта-лоцман» і Керченській поромній переправі починаються реорганізаційні процеси, пов'язані з реформуванням галузі. Організація
проведених робіт визначається наказом Мінінфраструктури № 163 від 19 березня ц.р.
«Про заходи з реорганізації державних підприємств морського транспорту та
створення державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Наказом встановлено, що Адміністрація морських портів України є
правонаступником державних підприємств, що реорганізуються, у частині майна, прав
та обов'язків відповідно до розподільчих балансів. Виконуючим обов'язки голови
адміністрації на період до прийняття відповідного рішення уповноваженим органом
управління призначений начальник ДП «Одеський морський порт» Юрій Васьков.
АПК-Інформ
16.05.2013 ВР України може ввести десятирічний мораторій на скасування
податкових пільг для аграріїв
У Верховній Раді України 15 травня зареєстровано законопроект (реєстр. №
2959-1), згідно з яким пропонується до 1 січня 2023 заборонити внесення в Податковий
кодекс України будь-яких змін, що зменшують кількість прав сільськогосподарських
підприємств (товаровиробників). Ініціаторами зазначених змін виступили народні
депутати Іван Кириленко, Василь Кравчук (обидва - ВО «Свобода»), Олег Царьов
(«Партія регіонів») та Олександр Домбровський.
Зокрема, документом пропонується ввести десятирічний мораторій на
скасування фіксованого сільгоспподатку і спецрежиму сплати ПДВ.
АПК-Інформ
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15.05.2013 У ВР України зареєстровано законопроект, згідно з яким
пропонується з 2014 року скасувати експортне мито на насіння льону та рижію
У Верховній Раді України 14 травня зареєстровано законопроект (реєстр. №
2992), згідно з яким з 1 січня 2014 р. пропонується скасувати експортне мито на
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насіння льону (подрібненого або неподрібненого) і рижію. Ініціаторами зазначеного
документа виступили народні депутати Валерій Карпунцов і Роман Романюк (обидва партія «УДАР»).
Як наголошується в пояснювальній записці до проекту закону, експортне мито
на насіння льону та рижію, яка на сьогоднішній день становить 10% від митної вартості
товару, є чинником, стримуючим виробництво, переробку та експорт зазначених
сільгоспкультур.
АПК-Інформ
15.05.2013 ВР України спростила процедуру передачі в оренду земельних
ділянок
Верховна Рада України спростила процедуру передачі в оренду та постійне
користування земельних ділянок. За прийняття в цілому відповідного законопроекту
(реєстр. № 2303-2) 14 травня проголосувало 363 народних депутати.
Зокрема, документ передбачає, що рішення органів виконавчої влади або
органів місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок державної та
комунальної форми власності у власність або користування приймається без
здійснення державної реєстрації права держави або територіальної громади на такі
ділянки, крім випадків, коли право власності зареєстровано в держреєстрі прав на
нерухоме майно. Також спрощується процедура поновлення договорів оренди
земельних ділянок.
Крім того, закон спрощує реєстрацію земельних ділянок в державний
земельний кадастр. Він передбачає у разі, якщо кадастрові номери земельних ділянок
були визначені, але не присвоєні до 1 січня 2013 р., то такі кадастрові номери
вважаються присвоєними, а земельні ділянки зареєстрованими.
АПК-Інформ
13.05.2013 Мінагропрод України пропонує ввести електронну форму обігу
складських документів на зерно
Робоча група Міністерства аграрної політики та продовольства України за
участю представників Національного банку України та учасників ринку зерна
підготувала законопроект про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок
зерна в Україні». Про це повідомляється в листі Мінагропроду від 25 квітня 2013 № 3711-6-15/8469, адресованому Українській зернової асоціації.
Як наголошується в документі, відповідними змінами пропонується ввести
бездокументарну (електронну) форму звернення складських документів на зерно як
новий і ефективний інструмент залучення сільгосптоваровиробниками кредитних
ресурсів, який дозволить знизити ризики банківських і кредитних установ, а також
пом'якшити умови обов'язкової участі суб'єктів ринку у Гарантійному фонді виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно.
АПК-Інформ
13.05.2013 Міндоходов України готове обговорити з профільними
асоціаціями АПК оптимальні варіанти змін до податкового законодавства
Приймати рішення про реформування або скасування податкових пільг у
секторі АПК можна тільки після їх інвентаризації. Про це йде мова в листі
Міністерства доходів і зборів України від 29 квітня 2013 р., адресованому профільним
асоціаціям АПК.
Як наголошується в документі, міністерство розглядає кілька варіантів
реформування спецрежиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства з
метою його удосконалення та забезпечення держпідтримки галузі.
У зв'язку з цим Міндоходов підтримує позицію профільних асоціацій АПК
щодо детального обговорення оптимальних варіантів внесення змін до податкового
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законодавства України та їх можливих наслідків.

8.05.2013 У 2013-2014 роках Уряд України надасть допомогу майже всім
галузям АПК - М.Присяжнюк
Програмою активізації економіки України на 2013-2014 рр.. передбачено
комплексне вирішення низки питань в агросекторі, у зв'язку з чим майже всі галузі
АПК отримають у вказаний період державну підтримку. Про це 8 травня заявив міністр
аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
Зокрема, він зазначив, що документ передбачає комплекс заходів, які будуть
спрямовані на вдосконалення лізингових програм, впровадження інноваційних
технологій у рослинництві, формування сировинних зон для виробництва дитячого
харчування, будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів, збільшення
обсягів експорту сільгосппродукції до $ 22 млрд. на рік , виробництво біоетанолу та
здійснення фінансових і товарних інтервенцій Аграрним фондом України.
Однак, як підкреслив М.Присяжнюк, головним завданням для міністерства та
уряду залишається підтримка і стимулювання розвитку обслуговуючої, виробничої
сільськогосподарської кооперації, а також виробництва товарної продукції в
господарствах населення.
АПК-Інформ

БЮЛЕТЕНЬ
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ВИРОБНИЦТВО ТА РИНКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ
У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.
Дем’янчук В.В.,
експерт ІРАР, канд. с-г наук
Протягом 2000/01 – 2011/12 маркетингових років виробництво зерна пшениці в
світі збільшилося на 113,7 млн. т. (на 19,5%) та у 2011/12 МР досягло рівня 696,9 млн.
т.
Динаміка світового виробництва пшениці в розрізі регіонів світу (мал. 1, 2) не
показуєсуттєвих змін щодо їх рейтингових показників.
Разом з тим, слід зазначити, що регіон країн колишнього Радянського Союзу(за
виключенням Латвії, Литви та Естонії) з 2005/06 МР вийшов на четверту позицію серед
найбільших виробників пшениці, а обсяги виробництва зерна пшениці у країнах цього
регіону протягом 12 маркетингових роки збільшилися з 63,1 млн. т. до 115 млн. т. (в
1,8 рази).
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1.
Виробництво зерна пшениці в окремих регіонах світу у 2000/01 – 2011/12
маркетингових роках (джерело - USDA).
За цей час обсяги виробництва пшениці в ЄС зросли на 4,2% (на 5,5 млн. т.),
Східній Азії – на 18,1% (на 18,2 млн. т.), Південній Азії – на 15,3% (на 15,3 млн.
т.)Близькому Сході – на 23,6% (на 7,7 млн. т.), Океанії – на 34,8% (на 7,8 млн. т.),
Південній Америці – на 24,5 % (на 5,1 млн. т.), Північній Африці – на 84,8% (на 8,4
млн. т.), Суб-сахарській Африці – на 26,5% (на 1,3 млн. т.), а в регіоні Північної
Америки відбулося певне їх зменшення – на8,1% (на 7,3 млн. т.).
Випуск
№80
31 травня
2013 року

У 2011/12 МР питома вага окремих регіонів у світовому виробництві пшениці
була наступною: ЄС – 19% (132,2 млн. т.), Східна Азія – 17% (118,8 млн. т.), Південна
Азія – 16,8% (117,1 млн. т.), країни колишнього Радянського Союзу – 16,5% (115 млн.
т.), Північна Америка – 12% (83,3 млн. т.), Ближній Схід – 5,8% (40,3 млн. т.), Океанія –
- 34 -
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4,3% (30,2 млн. т.), Південна Америка – 3,7% (25,9 млн. т.), Північна Африка – 2,6%
(18,3 млн. т.), Суб-сахарська Африка – 0,9% (6,2 млн. т.).

2.
Виробництво зерна пшениці в окремих регіонах світу у 2000/01 – 2011/12
маркетингових роках (джерело - USDA).
Що стосується світового експорту пшениці (мал. 3), то протягом періоду, що
розглядається, більша його частка припадала на регіони Північної Америки, Океанії,
ЄС, Південної Америки та країн колишнього Радянського Союзу.У 2011/12 МРсаме на
ці регіони припадало 92,4% світового експорту пшениці.
До цього слід додати, що, починаючи з 2005/06 МР, відбулися певні зміни у
рейтингових оцінках регіонів. За результатами 2011/12 МР провідну позицію серед
виробників пшениці займають країни, що входять до регіону Північної Америки (46,7
млн. т. – 29,7% світового експорту), далі - регіон країн колишнього Радянського Союзу
(39,7 млн. т. – 24,9%), Океанія (24,7 млн. т. – 15,7%), Південна Америка (17,7 млн. т. –
11,2%), ЄС (16,6 млн. т. – 10,6%).

Випуск
№80
31 травня
2013 року
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3.
Динаміка експорту зерна пшениці з окремих регіонів світу у 2000/01 –
2011/12 маркетингових роках (джерело - USDA).
Слід також зазначити, що за цей період суттєво змінилася структура світового
експорту пшениці в розрізі регіонів.
У порівнянні з 2000/01 МР у 2011/12 МР обсяги експорту з регіону країн
колишнього Радянського Союзу збільшився у 8 разів (на 34,7 млн. т.), з Океанії –на
55,4% (на 8,8 млн. т.), з Південної Америки – на 53,3% (на 6,14 млн. т.)при тому, що з
регіону Північної Америки, який і нині є провідним щодо експорту пшениці, обсяги
експорту практично не змінилися (46,9 млн. т. у 2000/01 МР проти 46,7 млн. т. у
2011/12 МР).
Аналогічна ситуація проходила із експортом з країн ЄС – відповідно 15,7 млн. т.
проти 16, млн. т. Якщо у 2000/01 МР на регіони Північної та Південної Америки
сумарно припадало 57,5% світового експорту пшениці, то у 2011/12 МР цей показник
становив 40,9%. З другого боку – питома вага сумарного обсягу експорту з країн ЄС та
регіону колишнього Радянського Союзу у світовому становила у 2000/01 МР 20,3%, то
у 2011/12 МР – 35,8%.Це свідчить про тенденції до встановлення певної рівноваги
щодо пропозиції зерна пшениці на світовому ринку між цими його складовими.

4.
Динаміка імпорту зерна пшениці в окремі регіони світу у 2000/01 – 2011/12
маркетингових роках (джерело - USDA).

Випуск
№80
31 травня
2013 року

Протягом 2000/01 – 2011/12 МР обсяги світового імпорту зерна пшениці зросли
майже на 50% (на 48,3 млн. т.).
В розрізі регіонів світу (мал. 4) обсяги імпорту пшениці зросли наступним
чином – до Північної Африки – на 6 млн. т. (на 33%), Близького Сходу – на 4,8 млн. т.
(на 30%), Південної Америки – на 1,3 млн. т. (на 10,2%), Східної Азії – на 5,7 млн. т.
(51%), Південно-східної Азії – на 7,7 млн. т. (на 74,8%), Північної Америки – на 2,9
млн. т. (50,9%), Суб-сахарської Африки – на 9,3 млн. т. (у 2,1 рази), ЄС – на 3,8 млн. т.
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(у 2,08 рази), країн колишнього Радянського Союзу – на 2,9 млн. т. (в 1,6 рази),
Південної Азії – на 2,3 млн. т. (в 1,7 рази), що свідчить про достатньо суттєве
збільшення протягом цього часу попиту на пшеницю в регіонах Африки, Південносхідної та Східної Азії.
У 2013/14 МР очікується найбільшій у новітній історії врожай зерна пшениці
(мал. 5) в світі – 701,1 млн. т., що на 45,5 млн. т. (на 6,9%) більше від очікуваного у
2012/13 МР. При цьому зростання обсягів загального світового споживання та експорту
може становити відповідно 1,8% (на 12,47 млн. т.) та 4,3% (на 5,9 млн. т.), запаси зерна
на кінець маркетингового року збільшаться на 3,4% (на 6,2 млн. т.).

5.
Виробництво зерна пшениці в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових
роках
(джерело - USDA).
Що стосується провідних світових виробників зерна пшениці, то у 2013/14 МР
не передбачається певної суттєвої зміни у їх рейтингу (мал.6), до першої п’ятірки яких
включають ЄС (138,77 млн.т.), Китай (121 млн. т.), Індію (92 млн. т.), Російську
Федерацію (56 млн. т.), США (55,98 млн. т.), на які припадає 66,2% його світового
виробництва.

Випуск
№80
31 травня
2013 року
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6.
Провідні виробники зерна пшениці
роках (джерело - USDA).

Випуск
№80
31 травня
2013 року

у 2012/13 – 2013/14 маркетингових

До цього слід додати, що оцінки нового маркетингового року передбачають
зростання виробництва пшениці у порівнянні з 2012/13 МР в ЄС на 6,71 млн. т. (на
5,1%) та Російській Федерації - на 18,8 млн. т. (на 50,5%), а також його зменшення в
Індії – на 2,88 млн. т. (на 3,1%) та США – на 5,78 млн. т. (на 9,4%).
Очікується, що провідними експортерами пшениці у 2013/14 МР будуть США
(25,17 млн. т.), Канада (18,5 млн. т.), Російська Федерація (18 млн. т.), Австралія (17
млн. т.), ЄС (17 млн. т.) та Україна (9,5 млн. т.). За таких розрахунків обсяги експорту
пшениці із США зменшаться на 2,73 млн. т. (на 9,8%), із Австралії – на 1 млн. т. (на
5,6%), із ЄС – на 4,5 млн. т. (на 20,9%), збільшаться – із Російської Федерації –на 7,3
млн. т. (на 68,2%) та з України – на 2,5 млн. т. (на 35,7%).

7.
Провідні експортери зерна пшениці
роках
(джерело - USDA).

у 2012/13 – 2013/14 маркетингових

Провідні імпортери зерна пшениці у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
8.
(джерело - USDA).
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В якості провідних імпортерів зерна пшениці визначаються Єгипет, Бразилія,
Індонезія, ЄС, Алжир та Японія (мал. 8), на які припадає 29,9% світового його
експорту.

9.
Імпорт зерна пшениці по регіонам світу у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках
(джерело - USDA).
До цього слід зазначити, що у 2013/14 МР у порівнянні із попереднім роком
очікуються певні зміни щодо обсягів імпорту пшениці у розрізі географічних складових
світового ринку зерна пшениці (мал. 9), а саме - зменшення обсягів імпорту до країн
Близького Сходу (на 19% або на 4,64 млн. т.) та Східної Азії (на 4% або на 700 тис. т.)
та його збільшення у країнах Суб-сахарської Африки (на 5,7% або на 960 тис. т.),
Південно-східної Азії (на 8,2% або на 1,3 млн. т.), Південної Азії (на 12,2% або на 700
тис. т.) та ЄС (на 14% або на 800 тис. тонн). При цьому більша частина імпорту
пшениці (75,7%) припадатиме на країни регіонів Північної Африки (14,7%), Близького
Сходу (14%), Суб-сахарської Африки (12,6%), Південно-східної Азії (12,2%), Східної
Азії (11,9%) та Південної Америки (10,3%).

Випуск
№80
31 травня
2013 року
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Прогноз виробництвазерна пшениці в Україні у 2013/14 МР (мал. 10)становить
22 млн. т., що перевищує очікуваний у поточному маркетинговому році показник на
6,24 млн. т. (на 39,6%) при тому, що обсяги експорту зростуть до 9,5 млн. т. (на 2,5 млн.
т. або на 35,7%), рівень загального споживання не зміниться (12 млн. т.), а зростання
кінцевих запасів не перевищить 600 тис. т. (2,82 млн. т.).
_______________________________________________________________
*При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського
господарства США (www.fas.usda.gov).
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10.
Виробництво зерна пшениці в Україні у 2012/13 та 2013/14 маркетингових
роках
(джерело - USDA).

Випуск
№80
31 травня
2013 року
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Ємельянова Ж.Л.,
експерт ІРАР, канд. геогр. наук
За оцінками Департаменту сільського господарства США світове виробництво
фуражного зерна у 2012/13 маркетинговому році (МР) очікується на рівні 1128,28 млн.
т., внутрішнє споживання - на рівні 1139,53 млн. т., кінцеві запаси становитимуть
154,32 млн. т., а обсяги експорту – 154,32 млн. т. (рис. 1).
Прогнозується що у 2013/14 маркетинговому році світове виробництво
фуражних культур у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком збільшиться на 1,1%
(на 125,02 млн. т.) та складе 1253,3 млн. т. Збільшиться також його внутрішнє
споживання (на 1,07% або на 81,97 млн. т.), експорт (на 1,03% або на 4,98 млн. т.) та
кінцеві запаси (на 1,2% або на 31,81 млн. т.). Обсяги внутрішнього споживання
фуражного зерна прогнозуються на рівні 1221,5 млн. т., торгівлі на світовому ринку
становитимуть 130,9 млн. т., а запаси на кінець маркетингового року - 186,13 млн. т.
(рис. 1).
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ВИРОБНИЦТВО ФУРАЖНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.

1.
Виробництво фуражного зерна в світі у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Україна. В Україні виробництво фуражного зерна у 2012/13 маркетинговому
році очікується на рівні 29,53 млн. т., внутрішнє споживання - на рівні 15,13 млн. т.,
кінцеві запаси становитимуть 2,0 2 млн. т., обсяги експорту – 15,87 млн. т. (рис. 2).

Випуск
№80
31 травня
2013 року

Прогнозується, що у 2013/14 МР в Україні виробництво фуражних культур у
порівнянні з 2012/13 МР збільшиться на 1,16% (на 5,02 млн. т.) та складе 34,55 млн. т.
Збільшиться внутрішнє споживання (на 1,07% або на 0,99 млн. т.), експорт (на
1,17% або на 2,81 млн. т.) та кінцеві запаси (на 1,4% або на 0,82 млн. т.). Обсяги
внутрішнього споживання фуражного зерна прогнозуються на рівні 15,13 млн. т.,
експорт складе 18,68 млн. т., а запаси на кінець маркетингового року - 2,84 млн. т. (рис.
2).
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2.
Виробництво фуражного зерна в Україні у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Кукурудза. За оцінками Департаменту сільського господарства США світове
виробництво зерна кукурудзи у 2012/13 МР очікується на рівні 857,12 млн. т., загальне
споживання - на рівні 871,45 млн. т., кінцеві запаси становитимуть 125,42 млн. т.,
обсяги торгівлі – 89,03 млн. т. (рис. 3).
Прогнозується, що у 2013/14 МР світове виробництво кукурудзи порівняно з
2012/13 МР збільшиться на 1,12% (на 108,82 млн. т.) та становитиме 965,94 млн. т.
Збільшаться також його загальне споживання (на 1,06% або на 59,34 млн. т.), експорт
(на 1,17% або на 15,59 млн. т.) та кінцеві запаси (на 1,23% або на 50,01 млн. т.). Обсяги
загального споживання зерна кукурудзи прогнозуються на рівні 930,79 млн. т., обсяги
торгівлі на світовому ринку складуть 104,62 млн. т., запаси на кінець маркетингового
року - 154,63 млн. т. (рис. 3).
Очікується, що основними світовими виробниками зерна кукурудзи у 2013/14
МР в світі будуть США (359,17 млн. т.), Китай (212,0 млн. т.), Бразилія (72,0), ЄС (63,8
млн. т.), Аргентина (27,0 млн. т.), Україна (26,0 млн. т.), Мексика (23,0 млн. т.), Індія
(21,5 млн. т.), Канада (13,8 млн. т.), Південна Африка (13,0 млн. т.), Російська
Федерація (9,5 млн. т.), Індонезія (9,2 млн. т.).
Серед провідних експортерів кукурудзи визначаються США (33,02 млн. т.),
Аргентина (18,5 млн. т.), Бразилія (18,0 млн. т.), Україна (16,5 млн. т.), Індія (3 млн. т.),
ЄС (2,5 млн. т.), Російська Федерація (2,5 млн. т.), Парагвай (2,4 млн. т.), Південна
Африка (2,0 млн. т.), Сербія (2,0 млн. т.), Канада (1,0 млн. т.).
До головних імпортерів зерна кукурудзи віднесені Японія (15,5 млн. т.),
Південна Корея (8,2 млн. т.), ЄС (7,0 млн. т.), Китай (7,0 млн. т.), Мексика (6,5 млн. т.),
Єгипет (4,9 млн. т.), Тайвань (4,3 млн. т.), Іран (4,1 млн. т.), Колумбія (3,6 млн. т.),
Малайзія (3,4 млн. т.), Алжир (3,0 млн. т.), Венесуела (2,6 млн. т.), Саудівська Аравія
(2,3 млн. т.), Перу (2,1 млн. т.), Мороко (2,0 млн. т.).
Україна. В Україні виробництво зерна кукурудзи у 2012/13 МР очікується на
рівні 20,92 млн. т., загальне споживання - на рівні 7,7 млн. т., кінцеві запаси
становитимуть 0,8 2 млн. т., обсяги експорту – 13,5 млн. т. (рис. 4).
Прогнозується, що у 2013/14 МР в Україні виробництво кукурудзи у
порівнянні з 2012/13 МР збільшиться на 1,24% (на 5,08 млн. т.) та складе 26,0 млн. т.
Зазначений обсяг виробництва забезпечить Україні 6 місце серед провідних
виробників кукурудзи ( 3% від
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3.
Виробництво зерна кукурудзи в світі у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
загального обсягу виробництва провідними виробниками кукурудзи).
Збільшиться загальне споживання (на 1,11% або на 0,9 млн. т.), експорт (на
1,22% або на 3,0 млн. т.) та кінцеві запаси (на 2,15% або на 0,95 млн. т.). Обсяги
загального споживання кукурудзи прогнозуються на рівні 8,6 млн. т., запаси на кінець
маркетингового року - 1,77 млн. т.. Експорт кукурудзи складе 16,5 млн. т., що
забезпечить Україні 4 місце серед її провідних експортерів (рис. 4).

Виробництво зерна кукурудзи в Україні у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
4.
роках (джерело - USDA).
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Ячмінь. За оцінками Департаменту сільського господарства США світове
виробництво ячменю у 2012/13 МР очікується на рівні 129,91 млн. т., загальне
споживання - на рівні 132,11 млн. т., кінцеві запаси становитимуть 19,86 млн. т., а
обсяги торгівлі – 19,12 млн. т. (рис. 5).
Прогнозується що у 2013/14 МР світове виробництво ячменю порівняно з
2012/13 МР збільшиться на 1,06% (на 7,97 млн. т.) та становитиме 137,88 млн. т.
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Збільшиться також його загальне споживання (на 1,02% або на 3,7 млн. т.) та кінцеві
запаси (на 1,06% або на 1,31 млн. т.). При цьому обсяги експорту зменшаться на 4,0%
або на 0,74 млн. т.. Обсяги загального споживання зерна ячменю прогнозуються на
рівні 135,81 млн. т., обсяги торгівлі на світовому ринку складуть 18,38 млн. т., запаси
на кінець маркетингового року - 21,17 млн. т. (рис. 5).

5.
Виробництво зерна ячменю в світі у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
У 2013/14 МР прогнозується наступний склад провідних експортерів ячменю –
ЄС (55,3 млн. т.), Російська Федерація (17,5 млн. т.), Канада (8,55 млн. т.), Австралія
(7,4 млн. т.), Туреччина (7,1 млн. т.), Україна (7,0 млн. т.), США (4,79 млн. т.),
Аргентина (4,0 млн. т.), Іран (3,4 млн. т.), Мороко (2,6 млн. т.), Китай (2,3 млн. т.),
Казахстан (2,0 млн. т.), Алжир (1,75 млн. т.), Білорусія (1,7 млн. т.), Індія (1,7 млн. т.),
Ефіопія (1,63 млн. т.).
Як провідні експортери у 2012/13 МР визначаються Австралія (4,1 млн. т.), ЄС
(3,8 млн. т.), Російська Федерація (3,8 млн. т.), Аргентина (2,4 млн. т.), Україна (2,0
млн. т.), Канада (1,5 млн. т.).
Основними імпортерами ячменю у 2012/13 МР будуть наступні країни –
Саудівська Аравія (7,5 млн. т.), Китай (2,2 млн. т.), Японія (1,3 млн. т.), Іран (1 млн. т.),
Йорданія (850 тис. т.), Туніс (500 тис. т.), США (435 тис. т.), Бразилія (400 тис. т.),
Об’єднані Арабські Емірати (300 тис. т.), Марокко (250 тис. т.), Російська Федерація
(250 тис. т.), Кувейт (250 тис. т.), Колумбія (250 тис. т.), Ізраїль (225 тис. т.) Ліберія
(200 тис. т.), Алжир (200 тис. т.).
Україна. В Україні виробництво зерна ячменю у 2012/13 МР очікується на рівні
6,935 млн. т., загальне споживання - на рівні 5,0 млн. т., кінцеві запаси становитимуть
0,937 млн. т., обсяги експорту – 2,2 млн. т. (рис. 6).
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Прогнозується, що у 2013/14 МР в Україні виробництво ячменю у порівнянні з
2012/13 МР збільшиться на 1,0 % (на 0,06 млн. т.) та складе 7,0 млн. т. Зазначений обсяг
виробництва забезпечить Україні 6 місце серед провідних виробників ячменю (5,4% від
загального обсягу виробництва ячменю його провідними виробниками). Загальне
споживання збільшиться на 1,02% або на 0,1 млн. т.. Експорт та кінцеві запаси
зменшаться відповідно на 10,0% (на 0,2 млн. т.) та на 1,08% (на 0,07 млн. т.). Обсяги
загального споживання ячменю прогнозуються на рівні 5,1 млн. т., запаси на кінець
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маркетингового року - 0,867 млн. т.. Експорт кукурудзи складе 2,0 млн. т., що
забезпечить Україні 5 місце серед його провідних експортерів (рис. 6).

6.
Виробництво зерна ячменю в Україні у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Овес. За оцінками Департаменту сільського господарства США світове
виробництво вівса у 2012/13 МР очікується на рівні 20,967 млн. т., загальне
споживання - на рівні 21,807 млн. т., кінцеві запаси становитимуть 2,65 млн. т., а
обсяги торгівлі – 2,02 млн. т. (рис. 7).

7.
Виробництво вівса в світі
(джерело - USDA).

Випуск
№80
31 травня
2013 року

у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках

Прогнозується що у 2013/2014 МР світове виробництво вівса порівняно з
2012/13 МР збільшиться на 1,07% (на 1,52 млн. т.) та становитиме 22,489 млн. т.
Збільшаться також його загальне споживання (на 1,0% або на 0,14 млн. т.), кінцеві
запаси (на 1,14% або на 0,38 млн. т.), обсяги експорту (на 1,07% або на 0,15 млн. т.).
Обсяги загального споживання вівса прогнозуються на рівні 22,489 млн. т., обсяги
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торгівлі на світовому ринку складуть 2,17 млн. т., запаси на кінець маркетингового
року - 3,03 млн. т. (рис. 7).
Найбільші обсяги вівса в 2013/2014 маркетинговому році будуть вироблені ЄС
(8,2 млн. т), Росією (5,0 млн. т), Канадою (3,1 млн. т), Австралією (1,2 млн. т), США
1,06 млн. т), Чилі (595 тис. т.), Китай (580 тис. т.), Білорусь (450 тис. т.), Україна (450
тис. т.), Аргентина (400 тис. т.), Бразилія (380 тис. т.), Норвегія (225 тис. т.), Туреччина
(210 тис. т.), Казахстан (200 тис. т.), Алжир (125 тис. т.), Мексика (115 тис. т.).
Провідними експортерами вівса за прогнозом будуть Канада (1,7 млн. т), ЄС
(150 тис. т), Австралія (150 тис. т), Чилі (100 тис. т.), США (44 тис. т.), Російська
Федерація (10 тис. т.), Україна (5 тис. т.), Казахстан (5 тис. т.), Бразилія (5 тис. т.),
Аргентина (5 тис. т.).
Основними імпортерами вівса стануть США (1,637 млн. т), Мексика (100 тис.
т), Японія (60 тис. т), Китай (50 тис. т), Швейцарія (50 тис. т), Південна Африка (25 тис.
т.), Норвегія (25 тис. т.), Канада (20 тис. т.), Еквадор (15 тис. т.), Алжир (10 тис. т.).
Україна. В Україні виробництво вівса у 2012/13 маркетинговому році
очікується на рівні 630 тис. т., загальне споживання - на рівні 600 тис. т., кінцеві
запаси становитимуть77 тис. т., обсяги експорту –5,0 тис. т. (рис. 8).
Прогнозується, що у 2013/14 маркетинговому році в Україні виробництво
вівса у порівнянні з 2012/13 маркетинговим роком зменшиться на 29,0 % (на 180,0 тис.
т.) та складе 450 тис. т. Зазначений обсяг виробництва забезпечить Україні 8 місце
серед провідних виробників вівса (2,0% від загального обсягу виробництва вівса його
провідними виробниками). Зменшиться його загальне споживання (на 21,0% або на
180,0 тис. т.) та кінцеві запаси (на 39,0% або на 30,0 тис. т.)., Обсяги загального
споживання ячменю прогнозуються на рівні 475,0 тис. т., а запаси на кінець
маркетингового року - 47,0 тис. т.. Експорт залишиться на рівні минулого періоду та
складе 5,0 тис. т., що забезпечить Україні 6 місце серед його провідних експортерів
(рис. 8).

8.
Виробництво вівса в Україні у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
__________________________________________________________________
* При підготовці інформації використано базу даних Департаменту сільського
господарства США (www.fas.usda.gov).
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
ЗА СІЧЕНЬ-КВІТЕНЬ 2013 РОКУ
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Ємельянова Ж.Л.,
експерт ІРАР, канд. геогр. наук
За даними Державної служби статистики України:
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-квітні 2013р.
порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 105,1%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 109,7%, у господарствах населення – 101,3%.
Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року збільшилося на 3,2%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах поголів’я ВРХ зменшилось на 0,8%, в
господарствах населення збільшилось – на 5,0 %.
Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 0,9%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 1,6%, в господарствах населення –
на 0,7%.
Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 4,0%, в
т.ч. у сільгосппідприємствах збільшилось - на 8,9%, в господарствах
населення зменшилось – на 0,1%.
Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на 3,2
%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 11,3%, в господарствах
населення – збільшилося на 6,0%.
Поголів’я птиці – збільшилося на 9,0%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на
13,9%, в господарствах населення – на 2,8%.
На початок травня ц. р. населенням утримувалось 70,7% (торік – 69,4%)
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,8% (77,6%);
свиней – 52,8% (54,8%), овець і кіз – 86,2% (84,0%), птиці всіх видів – 41,9%
(44,4%).
У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-квітні
поточного року порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування
худоби та птиці збільшено на 14,3%, у т.ч. великої рогатої худоби – на 1,4%,
свиней – на 12,9%, , птиці – на 17,3%.
Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої
реалізації на забій становило 105,8% (торік – 107,1%).
Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі
та нагулі збільшились на 2,1%, свиней – на 3,9%.
Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема реалізація
худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств
збільшилось на 7,3% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось –
на 15,3%, в господарствах населення зменшилось – на 1,4%), молока - в усіх
категоріях господарств збільшилось на 0,9% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 2,4% в господарствах населення – на 0,3%), яєць - в усіх
категоріях господарств збільшилось на 4,0% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 4,9%, в господарствах населення – на 2,3%).
Частка виробництва населенням м’яса становила 44,0%, молока – 73,9%,
яєць – 34,0%.
У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними
підприємствами частка птиці всіх видів становила 65,5% (у січні-квітні 2012
– 65,2%), у т.ч. бройлерів – 94,4% (94,3%), великої рогатої худоби – 8,8%
(9,8%), свиней – 25,5% (24,9%).
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Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-квітень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012р.
зменшився на 11,0%, у т.ч. продукції рослинництва зменшився на 21,0%, а продукції
тваринництва збільшився на 8,0%.
Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 20,5%, зокрема зменшилися
обсяги реалізації пшениці – на 48,2%, ячменю – на 26,9 %, кукурудзи – на
8,9%, насіння соняшнику – на 30,1%, ріпаку – на 74,8%; збільшилися обсяги
реалізації жита – на 25,0%, сої – на 2,1% .
Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 9,4%. Зросли
обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 8,0%, свиней – на 15,6%, птиці –
на 7,2%, а також молока – на 2,2 %, яєць – на 6,6%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
за всіма напрямами реалізації за січень-квітень 2013р. порівняно з відповідним
періодом 2012р. зросли на 4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19%, тваринництва
– знизилися на 5%. У квітні порівняно з березнем п.р. середні ціни реалізації
сільськогосподарської продукції зросли на 0,3%, у т.ч. продукції рослинництва
зросли на 2%, а продукції тваринництва – знизилися на 5%.
Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 травня 2013р. в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 8,4 млн. т зерна (на 39%
менше, ніж на 1 травня 2012р.), у т.ч. 3,0 млн. т пшениці, 0,9 млн. т ячменю, 3,7 млн.
т кукурудзи, 0,2 млн. т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 4,0
млн. т зерна (на 35% менше), у т.ч. 1,1 млн. т пшениці, 0,6 млн. т ячменю, 1,7 млн. т
кукурудзи, 0,1 млн. т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в
наявності 4,4 млн. т зерна (на 42% менше), у т.ч. зернозберігаючі – 2,9 млн. т (на 48%
менше).
Запаси насіння соняшнику становили 1,6 млн. т (на 33% менше, ніж на 1 травня
2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,7
млн. т (на 10% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання,
-0,9 млн. т (на 43% менше, ніж торік).
Проведення весняно-польових робіт. За розрахунками, станом на 3 травня 2013р.
всіма категоріями господарств ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих
озимих і багаторічних травах, посіяно на площі 11,4 млн. га, що на 7,1% більше
порівняно з 3 травнем 2012р. Загибель озимини у зимово-весняний період становила
2,7% до площі посіву, у т.ч. озимих на зерно – 2,5% (торік відповідно 21,2% та
18,7%).
В першому кварталі 2013 р. було експортовано аграрної продукції (групи 01 – 24
УКТЗЕД) на суму 4,2 млрд. дол. США. При цьому імпортовано продукції, що
відноситься до цих товарних груп, на суму 2,12 млрд. дол. США. Зокрема:
- Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження склав 210,87 млн. дол.
США (97,8% порівняно з першим кварталом 2012р.), імпорт – 417,1 млн. дол. США
(135,2% порівняно з першим кварталом 2012р.). З них експорт живих тварин
становив 615,3 тис. дол. США (38,0% порівняно з першим кварталом 2012р.); м’яса
та їстівних продуктів – 75,7 млн. дол. США (116,0% порівняно з першим кварталом
2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду – 127,4 млн.
дол. США (90,2% порівняно з першим кварталом 2012р.); риби і ракоподібних – 5,1
млн. дол. США (87,3% порівняно з першим кварталом 2012р.). Імпорт живих
тварин становив 24,6 млн. дол. США (120,7% порівняно з першим кварталом
2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 120,5 млн. дол. США (137,8% порівняно з
січнем-лютим 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального
меду – 56,06 млн. дол. США (111,2% порівняно з першим кварталом 2012р.); риби і
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ракоподібних – 211,2 млн. дол. США (143,5% порівняно з першим кварталом
2012р.).
- Експорт продуктів рослинного походження склав 2,1 млрд. дол. США (106,0%
порівняно з першим кварталом 2012р.), імпорт – 929,2 млн. дол. США (140,0%
порівняно з першим кварталом 2012р.). З них експорт зернових культур становив
1,48 млрд. дол. США (94,6% порівняно з першим кварталом 2012р.); насіння і
продуктів олійних рослин – 481,6 млн. дол. США (157,1% порівняно з першим
кварталом 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної промисловості – 40,9 млн.
дол. США (197,3% порівняно з першим кварталом 2012р.); овочів – 27,7 млн. дол.
США (181,3% порівняно з першим кварталом 2012р.). Імпорт зернових культур
становив 152,1 млн. дол. США (124,3% порівняно з першим кварталом 2012р.);
насіння і продуктів олійних рослин – 201,9 млн. дол. США (121,3% порівняно з
першим кварталом 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної промисловості –
5,2 млн. дол. США (71,7% порівняно з першим кварталом 2012р.); овочів – 51,05
млн. дол. США (163,9% порівняно з першим кварталом 2012р.).
- Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 984,8 млн. дол.
США (111,2% порівняно з першим кварталом 2012р.), імпорт – 98,1 млн. дол. США
(108,8% порівняно з січнем-лютим 2012р.).
- Експорт готових харчових продуктів склав 927,6 млн. дол. США (127,9% порівняно
з першим кварталом 2012р.), імпорт – 675,8 млн. дол. США (105,1% порівняно з
першим кварталом 2012р.).
В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від загального
обсягу експорту становили 13,0% (збільшення на 6,0%), жири та олії тваринного або
рослинного походження – 6,2% (збільшення на 11,2%), готові харчові продукти – 5,8%
(збільшення на 27,9%).
У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом
попереднього року збільшилась жирів та олій тваринного або рослинного походження
– з 5,5% до 6,2%, насіння і плодів олійних рослин – з 1,9% до 3,0%, а частка зернових
культур зменшилась з 9,7% до 9,3%.
У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних
субпродуктів свійської птиці у 2,7 рази (Російська Федерація, Казахстан, Ірак), хлібу,
кондитерських виробів – на 10,3% (Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан),
кукурудзи – на 8,6% (Єгипет, Іспанія, Італія), сигарет з тютюну і його замінників –
7,8% (Грузія, Азербайджан, Молдова, Республіка), лісоматеріалів необроблених – на
7,6% (Туреччина, Китай, Румунія), олії соняшникової – на 5,8% (Індія, Китай,
Туреччина), лісоматеріалів оброблених – на 5,4% (Туреччина, Італія, Німеччина),
ячменю – на 3,6% (Йорданія, Лівія, Туреччина).
За видами економічної діяльності найбільші експортні поставки здійснювали
підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв – 4,9% (збільшення на
16,8%), з сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг – 3,6%
(збільшення на 6,5%).
Імпорт продуктів рослинного походження склав 5,2% (збільшення на 40,0%),
готових харчових продуктів – 3,8% (збільшення на 24,2%) від загальної вартості
імпорту.
У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: насіння
соняшника – на 45,1% (США, Туреччина, Франція), риби свіжої, охолодженої або
мороженої – на 43,4% (Норвеґія, Ісландія, Велика Британія), свинини свіжої,
охолодженої або мороженої на 37% (Бразилія, Німеччина, Польща), кукурудзи – на
28,7% (Угорщина, Румунія, Франція), добрив складних – на 25,8% (Російська
Федерація, Білорусь, Фінляндія), тракторів – на 16,4% (США, Білорусь, Німеччина),
машин сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки або
оброблення ґрунту – на 9,6% (США, Німеччина, Італія).
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