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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 24 вересня 2013 року № 524
Про звільнення М. Вашешнікова з посади Голови Державної інспекції
сільського господарства України
Звільнити ВАШЕШНІКОВА Миколу Олександровича з посади Голови Державної
інспекції сільського господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 24 вересня 2013 року № 525
Про призначення В. Гончаренка Головою Державної інспекції сільського
господарства України
Призначити ГОНЧАРЕНКА Владислава
інспекції сільського господарства України.

Васильовича

Головою

Державної

www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
від 5 вересня 2013 року № 442-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку
харчових продуктів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 p., № 46, ст. 345
із наступними змінами) виключити.
2. Частину другу статті 16 Закону України "Про захист людини від впливу
іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 p., № 22, ст. 115;
2001 р., № 30, ст. 139) виключити.
3. У Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000
p., № 21, ст. 157; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року №
5462-VI):
1) статтю 2 після слів "Про рослинний світ" доповнити словами "Про безпечність
та якість харчових продуктів";
2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;
3) в абзаці третьому статті 7 слово "стандартів" виключити;
4) частину другу статті 23 виключити.
4. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з
них"(Відомості Верховної Ради України, 2003 p., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273;
2010 р., № 46, ст. 540; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року №
5462-VI):
1) у статті 1:
абзац другий виключити;
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в абзаці восьмому слова "і оформленої свідоцтвом про якість" виключити;
абзац чотирнадцятий виключити;
2) у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
"Суб’єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне
виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні
розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі
небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті";
частину четверту виключити;
3) статтю 5 виключити;
4) частини другу - восьму статті 7 виключити;
5) статтю 8 виключити.
5. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради
України, 2004 p., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221; із змінами,
внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):
1) у статті 1:
абзац другий виключити;
в абзаці дванадцятому слова "виробляє молочні продукти, що відповідають
вимогам безпечності та якості" виключити;
2) у частині четвертій статті 5 слова "атестованими структурними підрозділами" та
"атестованими переробними підприємствами" замінити відповідно словами
"структурними підрозділами" та "переробними підприємствами";
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних
продуктів
Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх
затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати
жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.
Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію
України, підлягають контролю згідно із законодавством України";
4) статті 11 та 12 виключити;
5) абзац шостий статті 15 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать
цьому Закону.
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2013 року № 436-VII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний
тариф України" (нова редакція)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Митного
тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (нова
редакція) (реєстр.№ 2105а), 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
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів
України*
від 4 вересня 2013 р. № 713-р
1. Затвердити склад Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України згідно з
додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. № 1227 “Про затвердження складу Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України”.
* Склад Ради дивіться на сайті КМУ.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2013 р. № 644-р
Про звільнення Шпака М.В. з посади голови правління Національної акціонерної
компанії “Украгролізинг”
Звільнити Шпака Миколу Васильовича з посади голови правління Національної
акціонерної компанії “Украгролізинг” згідно з пунктом 3 частини першої статті 40
Кодексу законів про працю України.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2013 р. № 645-р
Про звільнення Орінічевої Ж.Ф. з посади заступника голови правління
Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”
Звільнити Орінічеву Жанну Феліксівну з посади заступника голови правління
Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” у зв’язку з переходом на іншу
роботу.
http://www.kmu.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 вересня 2013 р. № 646-р
Про призначення Орінічевої Ж.Ф. головою правління Національної
акціонерної компанії “Украгролізинг”
Призначити Орінічеву Жанну Феліксівну головою правління Національної
акціонерної компанії “Украгролізинг”.
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України «Закон «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо
виноробства)»
Номер, дата реєстрації: 3157 від 02.09.2013
Ініціатор: Народні депутати України Дейч Б.Д., Ващук К.Т., Кириленко І.Г.
Метою прийняття законопроекту є подальша гармонізація чинного законодавства з
вимогами європейського в області виноградарства й виноробства, усунення існуючих
перешкод, підвищення якості й конкурентоздатності вітчизняної виноробної продукції,
удосконалення підзаконних нормативних документів (ДСТУ, Основних правил і
технологічних інструкцій), які базуються на положеннях Закону України «Про виноград
та виноградне вино», захист прав виробників, удосконалення термінології в області
виноградарства й виноробства.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України (щодо
виноробства)» підготовлений у зв’язку з необхідністю приведення у відповідність
законодавства України в галузі виноробства до законодавства провідних країн світу, які
досягли значних покращень в цьому питанні.
Зміни до статті 1 Закону України «Про виноград та виноградне вино».
Із визначення поняття «вино столове» виключається поділ вин за вмістом цукру на
сухі, напівсухі та напівсолодкі вина та переноситься до статті 6.1, де зазначена
класифікація вин столових за сортовим вмістом.
Із визначення поняття «коньяки України» виключається поділ коньяків України
на ординарні, марочні і колекційні і переноситься до статті 11 цього Закону, але вже з
вірною класифікацією. Згідно п. 4.1. ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні
умови» коньяки України залежно від строків витримки, поділяються на ординарні та
марочні, а марочні коньяки поділяються на групи, в тому числі - на колекційні.
До переліку термінів додається визначення двох понять: «клепка»
та
«мікроклепка», зміст яких в законі відсутній та застосування яких допоможе для
виробництва вин європейського стандарту. Вина, виготовлені з використанням клепки
та мікроклепки, мають складніший аромат та смак.
До переліку термінів додаються визначення термінів «метод збагачення» та
«підприємство повного технологічного циклу виробництва», які використовуються в
тексті Закону.
Зміни до статті 4 Закону України «Про виноград та виноградне вино»ю
Стаття 4.4 доповнюється реченням про можливість ведення підприємствами форм
виробничого обліку та журналів в електронній формі, що відповідатиме сучасним
стандартам роботи з документообігом на підприємствах провідних країн світу.
Запропоновані зміни значно зменшать ризик помилок у документах, а також дозволять
оптимізувати час та ресурси, що витрачаються підприємствами для ведення обліку на
сьогоднішній момент.
Зміни до статті 5 Закону України «Про виноград та виноградне вино».
Стаття 5 доповнюється частиною двадцять другою з переліком дозволених у
практиці виноробства процесів, частиною двадцять четвертою - з окремим переліком
дозволеного та частиною двадцять третьою - щодо можливих шляхів використання вина,
що не містить мінімальної кількості спирту.
Зазначені переліки запозичені зі стандарту Австралії 4.5.1. «Вимоги до
виробництва вина» та положень Закону Грузії «Про виноградну лозу та вино». Завдяки
цим процесам вітчизняні виробники зможуть виготовляти вина високої якості та
конкурувати з винами Європейського союзу, імпорт яких до України з кожним роком
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тільки збільшується. Зазначена норма дозволить вітчизняним підприємствам
впроваджувати нові технології приготування вин та зменшити кількість його обробок.
На сьогоднішній день вимоги до вин та коньяків, що випускаються вітчизняними
підприємствами, є більш зарегульованими, ніж вимоги до іноземного продукту, що у
великій кількості імпортуються до України із різних куточків світу. В більшості випадків
інформація на етикетці іноземних вин (або стикері) щодо матеріалів та речовин,
використаних виробником при виробництві вина, відсутня або дуже стисла, що дає
переваги іноземному вину перед українським, бо у споживача іноді викликає недовіру
інформація щодо складу українських вин. В більшості випадків речовини, що
використовуються при виробництві вина, є мінімальними, і вимірюються навіть не
міліграмами (на мові лаборантів - слідами). Частка українського вина у порівнянні з
іноземним постійно зменшується, і з огляду на це пропонується зменшити кількість
лякаючих споживачів надписів на етикетці, контретикетці українських вин, бо з огляду
на начебто благі наміри стосовно діючих сьогодні жорстких вимог у виробництві
українського вина, ми самі знищуємо можливість розвитку нашого українського вина.
Задля приведення законодавства України до нормативної бази Європейського
союзу, також пропонується виробнику самостійно визначати, чи бажає він наносити на
етикетку інформацію про тип вина, що визначається за вмістом цукру. Як показали
дослідження, український споживач надає перевагу іноземним винам, де, як правило, на
етикетці така інформація не зазначається і споживач сприймає такі вина як модні на
сьогодні, сухі, незважаючи на те, що за фізико-хімічними та органоліптичними
показниками такі вина є напівсолодкими. При цьому, продаж вітчизняних напівсолодких
вин падає, а сухі та напівсухі вина українського походження опиняються у жорсткій
конкуренції із дешевими іноземними винами. Запропоновані законопроектом зміни є
сьогоденною необхідністю по приведенню нормативної бази України до нормативної
бази Європейського союзу та, принаймні, зрівняння конкурентних можливостей
вітчизняних та іноземних виробників виноробної продукції, і якщо цього не зробити
сьогодні, в майбутньому вже не буде українського вина, а буде тільки іспанське,
чилійське та інше.
Зміни до статті 6 Закону України «Про виноград та виноградне вино».
Статтю 6 запропоновано викласти у новій редакції, що обумовлено зміною діючих
на даний час та застарілих підходів.
Так, наприклад, у деякі роки виноград не набирає достатній для виробництва
високоякісних вин рівень цукру. На сьогоднішній день дозволено використовувати
цукор-пісок в несприятливі роки. У світі дозволено використовувати цукор
кристалічний, сахарозу або концентроване виноградне сусло під час бродіння, при цьому
кінцевий рівень етанолу в даній партії не повинен перевищувати 14,5% об’ємних. Метод
збагачення також застосовується при виробництві вин ігристих та кріплених. Також
запропоновано використання клепки та мікроклепки при виробництві вин, що буде
відповідати винам європейського стандарту, бо вина виготовлені з використанням
клепки та мікроклепи мають складніший аромат та смак.
Зміни до статті 7 Закону України «Про виноград та виноградне вино».
В частині 1 в статті 7 запропоновано викласти коректну класифікацію кріплених
вин, закріплену у Основних правилах виробництва та зберігання тихих вин (КД У
00011050-15.93.12-02;2008), затверджених Міністерством аграрної політики України 30
грудня 2008 року.
Частину 6 в статті 7 запропоновано викласти у новій редакції, що дозволить при
кріпленні виноматеріалів і вин використовувати не лише спирт етиловий
ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний а і спирт коньячний.
Зазначена зміна надасть можливість вітчизняним підприємствам виробляти додаткові
продукти, наприклад, аналог відомого на весь світ Піно-де-Шарант.
Зміни до статті 11 Закону України «Про виноград та виноградне вино».
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В статті 11 запропоновано доповнити визначення понять «коньяки України» та
«бренді». До поняття «коньяк України» перенесено зі статті 1 Закону класифікацію
коньяків, але вже у вірній редакції, тобто коньячні спирти можуть використовуватись
при виготовлені ординарних та марочних коньяків. Так, ординарні коньяки
виготовляються з вітчизняних та/або імпортних коньячних спиртів, при цьому частка
вітчизняних коньячних спиртів в кожній готовій одиниці товару повинна складати не
менше 25 відсотків. Марочні коньяки виготовляються тільки з вітчизняних коньячних
спиртів.
Частина 4 статті 11 доповнюється визначенням та класифікацією бренді за строком
витримки на ординарні та марочні. На сьогоднішній день відсутній нормативний
документ, який би регулював питання виробництва бренді, крім «Тимчасових вимог
щодо класифікації бренді виноградних». Тому пропонується захистити вітчизняний
ринок від недобросовісних виробників низькоякісної продукції ввівши мінімальний
строк витримки бренді не менше одного року. Крім того, з огляду на те, що ординарний
бренді - це демократичний продукт зі строком витримки від одного до трьох років,
виробникові надається можливість при його виробництві використовувати дозволені та
популярні сьогодні на ринках Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки
ароматизатори, що роблять смак продукту більш цікавим для споживача.
Зміни до статті 13 Закону України «Про виноград та виноградне вино»
Протягом останніх років вітчизняні виноробні підприємства знаходяться у вкрай
тяжкому стані. Виробництво тихих вин в Україні знижується катастрофічними темпами
протягом двох останніх років поспіль. У 2011 році виробництво знизилось на 41% по
відношенню до 2010 року, а у 2012 році – ще на 25% до 2011 року.
Так за два роки в результаті стрімкого падіння виробництва загальний обсяг
виробництва тихих вин становить лише 44% від обсягів 2010 року, і досягло свого
абсолютного мінімуму за останні 8 років. Всі багатолітні зусилля з розвитку галузі були
зведені нанівець.
Одна з головних причин такого становища – жорстка конкуренція з боку
імпортних алкогольних напоїв, що завозяться як з країн Європейського Союзу, країн
Нового Світу, так і з інших країн за значної підтримки торгівельних мереж, що ще
додатково погіршує ситуацію дискримінаційним відношенням до закупівель вітчизняних
виноробних товарів.
Так, питома вага у продажах продукції вітчизняного виробництва в окремих
торгівельних мережах України за 2012 рік скоротилася з 75% до 63%. Дана тенденція
продовжується і у першому півріччі 2013 року.
В Україні діє п.3 ст.389 ГКУ, ст.7. Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»
відповідно до яких запроваджується захист національного товаровиробника від імпорту,
який завдає або може завдати істотної шкоди національним товаровиробникам. У зв’язку
з чим і пропонуємо відновити положення національного виробника на внутрішньому
ринку. Через щорічне збільшення обсягів імпорту, вітчизняний товаровиробник
поступово витісняється з ринку. Навіть за умови маркетингової підтримки відбувається
падіння продажів вітчизняної групи більшості товарів. Це призводить до фінансової
стагнації вітчизняних підприємств та соціальної кризи. Експансія імпорту нищить
вітчизняне виробництво. Через збільшення імпорту дефіцит платіжного балансу України
збільшується з кожним роком майже в два рази.
Унаслідок зростання обсягів імпорту алкогольної продукції в Україну та створення
торговельними мережами найбільш сприятливих умов для реалізації товарів
закордонного походження, частка національного товаровиробника на внутрішньому
ринку України була суттєво скорочена, що призвело до поглиблення негативного
становища вітчизняної виноробної галузі та загрози заподіяння значної шкоди
національному товаровиробникові. Вказана тенденція явно виражена в сегменті тихих
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вин. Інші сегменти виноробної продукції, такі як: ігристі вина, коньяки та бренді, також
почали зазнавати негативного впливу від зазначених явищ.
Зміни до статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів».
Запропоновані зміни стосуються можливості виробництва спирту етилового
ректифікованого виноградного, крім державних підприємств, а також суб'єктами
господарювання незалежно від форми власності.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
розпорядження землями державної власності»
Номер, дата реєстрації: 3162 від 02.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Пилипенко В.П.
Даний законопроект роздроблений з метою оптимізації розпорядження землями
сільськогосподарського призначення державної власності.
З 1 січня 2013 року набули чинності зміни до Земельного Кодексу України (ЗУ
№ 5245-VI від 06.09.2012), які наділили Державне агентство земельних ресурсів України
та
його
територіальні
органи
повноваженнями
розпоряджатися
землями
сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності. Раніше ці
функції виконували обласні та районні державні адміністрації. Право розпоряджатися
державними землями інших категорій залишилося у обласних та районних державних
адміністрацій. Органи місцевого самоврядування приймають рішення про передачу
земель комунальної власності у власність або користування.
Загалом в Україні налічується близько 10,2 млн. га сільськогосподарських земель,
які належать до державної власності. З них, 6 млн. га здано в оренду. Таким чином,
державний орган земельних ресурсів отримав право від імені держави приймати рішення
про передачу цих земель у власність та користування для всіх потреб, крім випадків
передбачених законодавством. Раніше Держземагенство, як спеціалізований експертний
виконавчий орган з земельних питань, виконувало контрольну функцію над рішеннями
місцевих державних адміністрацій. Сьогодні контрольна функція нівельована і є підстави
для конфлікту інтересів. При цьому, чинне законодавство чітко не розмежовує
повноваження Державного агентства земельних ресурсів для його центрального органу
та його територіальних органів (обласних та районних управлінь). Йдеться лише про те,
що Державне агентство та його територіальні органи розпоряджаються всіма цими
землями в межах своїх повноважень. Фактично, відбулася передача повноважень щодо
управлінських рішень по землям окремої категорії з місцевого рівня на
загальнодержавний рівень.
Економічної доцільності чи доцільності з точки зору більш ефективного
управління передачі повноважень, що відбулася минулого року, немає. Крім того,
недоцільним є розподіл управлінських повноважень щодо земель сільськогосподарського
призначення та земель інших категорій між різними органами. Органи виконавчої влади
загальної компетенції відповідають за підготовку та виконання місцевих бюджетів, а
також звітують про виконання відповідних бюджетів та програм. Вони зацікавлені в
максимізації надходжень до бюджету та ефективному використанні державних земель.
Необхідно зосередити повноваження щодо розпорядження державними землями усіх
категорій в руках виконавчих органів загальної компетенції. Це врівноважить розподіл
повноважень щодо державних земель між центральним органом виконавчої влади з
земельних питань, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також посилить механізм контролю за управлінськими рішеннями
щодо таких земель.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова «Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про
внесення змін до Земельного кодексу України щодо режиму земель колективної
власності»
Номер, дата реєстрації: 2493/П від 05.09.2013
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 Земельного кодексу України щодо
режиму земель колективної власності, (реєстр.№ 2493), поданий народними депутатами
України І.Кириленком, В.Кравчуком. повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи
на доопрацювання.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства
України»
щодо
надання
фінансової
підтримки
сільськогосподарським
товаровиробникам, які провели будівництво або реконструкцію тепличних
комплексів»
Номер, дата реєстрації: 2619/П від 05.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України постановляє :
1. Прийняти за основу проект Закону України “Про внесення змін до Закону
України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо надання
фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які провели
будівництво або реконструкцію тепличних комплексів”, (реєстр. № 2619), поданий
народними депутатами України
Лунченком В.В., Бриченком І.В. та Купчаком В.Р..
2. Доручити Комітету з питань агарної 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
Постанова «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо створення сприятливих умов для
ведення особистого селянського господарства)»*
Номер, дата реєстрації: 2637/П від 05.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України постановляє :
1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо створення сприятливих умов для ведення особистого
селянського господарства)», (реєстр. № 2637), внесений народними депутатами України
С.П. Лабазюком та С.П. Івахівим.
2. Доручити Комітету з питань агарної 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.
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* Проект відкликано (09.09.2013)
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій»
щодо обмеження вартості робіт із землеустрою»
Номер, дата реєстрації: 3204 від 05.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А.
Мета, на досягнення якої спрямований проект Закону України, є встановлення
граничних розмірів вартості робіт із землеустрою при реалізації громадянами прав на
землю при наданні (передачі) земельних ділянок громадянам України в межах норм
безоплатної приватизації.
Шляхом досягнення мети є прийняття проекту Закону України “Про внесення змін
до Закону України «Про землеустрій».
Проект Закону України розроблено з метою врегулювання фінансових засад
реалізації громадянами України прав власності на землю відповідно до статті 14
Конституції України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері
земельних відносин (щодо оренди земель сільгоспризначення)»
Номер, дата реєстрації: 3206 від 06.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Кравчук В.П.
Метою розробки законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
у сфері земельних відносин (щодо оренди земель сільгоспризначення)» є, по-перше,
запобігання виникнення загрози уповільнення розвитку агропромислової галузі, подруге, залучення додаткових інвестицій. Встановлені на законодавчому рівні строки
оренди земель сільгосппризначення не стимулюють орендаря до інвестування
довготривалих проектів.
Наразі орендар вкладає кошти в засоби, які щорічно повністю переносять свою
вартість у новостворений продукт – мінеральні добрива та пестициди, котрі у свою
чергу, за величиною доз внесення , зумовлюють виснаження і забруднення родючих
земель.
В Україні мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель діє вже
тривалий час. Після розпаювання земель колишніх колгоспів та радгоспів значна частина
земельних ділянок (паїв) була передана у власність тим, хто працював на ній за
радянських часів. Як показало масштабне дослідження, проведене наприкінці 2012 року
Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України на замовлення Проекту
USAID «АгроІнвест», нині майже 80% цих людей перетнули 50-річний рубіж, а 43%
мають вік понад 60 років. За таких умов значна їх частина не в змозі самостійно вести на
своїх земельних ділянках сільськогосподарське виробництво.
З боку сільськогосподарських підприємств та фермерської спільноти існує
значний попит на землю. Очевидним виходом з цього становища в умовах мораторію
стало значне поширення оренди сільськогосподарських угідь. Саме оренда дозволяє
сільгоспвиробникам зібрати масив землі, на якому можна вести прибутковий
сільськогосподарський бізнес та забезпечувати продовольчу безпеку країни.
Інфраструктура села в Україні сьогодні досить занедбана і значно гірша за міську.
Малі міста, районні центри та села мають дуже високий рівень безробіття. Ця проблема
породжує іншу – демографічну кризу. У пошуках кращого життя більшість молоді
виїжджає спочатку на навчання до обласних центрів або столиці, а потім вкрай рідко
повертається працювати у село. Як наслідок, робочий клас в селах та районних містах не
омолоджується, не поповнюється новими спеціалістами з відповідним сучасності рівнем
знань. З одного боку немає кому працювати, з іншого – немає де.
Як створити заможну розвинену інфраструктуру і забезпечити гідний економічний
та соціальний розвиток? Відповідь одна – залучення інвестицій та стимулювання
розвитку аграрного бізнесу і фермерських господарств.
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Оренда, як форма ринкових операцій із землею, повинна сприяти руху землі до
ефективного господаря. Саме це відповідає сучасним вимогам формування оптимальних
за обсягом господарських структур у сільському господарстві. В Україні така
закономірність повною мірою не спостерігається. Терміни дії укладених договорів
оренди по Україні різні, проте переважаючою є короткотермінова оренда терміном до 5
років, що є надзвичайно негативним явищем. Так, у 2011 р. частка орендних договорів
терміном до 5 років становила 59,0% від загальної кількості договорів, а частка договорів
понад 10 років - тільки 10,4%/ Власники земельних ділянок і паїв наразі не готові на
довгий період дати зобов'язання конкретному орендарю. Короткотермінова оренда не
сприяє збереженню земель в єдиних масивах.
На запобігання надмірному подрібненню земельних ділянок у законодавстві
розвинених країн, зокрема Італії, Португалії, Іспанії. введено таке поняття, як
«мінімальне життєздатне господарство». Оренда ферм меншого розміру не допускається.
Короткотермінова оренда не задовольняє інтересів орендарів і не забезпечує умов
для раціонального використання та охорони ґрунтів і дотримання вимог сівозмін,
оскільки орендарі не здійснюють додаткових капіталовкладень на покращення якості
земель. Потрібен певний час для того, щоб витрати на збереження і підвищення
родючості ґрунтів змогли себе окупити, повна віддача від них настає через період, що
перевищує термін оренди і дістанеться землевласнику. Тому, у більшості розвинених
країн здебільшого укладають довготермінові договори оренди (їх частка становить 90%)
терміном від 9-10 років і більше.
Таким чином, лише понад дев’ятирічний термін дії договорів оренди 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 Земельного кодексу України (щодо
надання в постійне користування земель водного фонду для обслуговування
об’єктів рекреації установами природно-заповідного фонду та звільнення їх від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва)»
Номер, дата реєстрації: 3208 від 06.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Єремеєв І.М.
Проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
надання в постійне користування земель водного фонду для обслуговування об’єктів
рекреації установами природно-заповідного фонду та звільнення їх від відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва)» (далі – проект
Закону) підготовлено з метою законодавчого врегулювання надання у постійне
користування земель водного фонду установам природно-заповідного фонду для
належного обслуговування об'єктів рекреації, а також звільнення таких установ від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Одним із завдань установ природно-заповідного фонду є створення умов для
організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в
природних умовах з дотриманням встановленого режиму охорони його природних
комплексів та об’єктів. Проте для ефективної рекреаційної діяльності важливе значення
має розвиток та утримання рекреаційної інфраструктури, яка дуже часто, враховуючи
природні умови, знаходиться в межах земель водного фонду.
Одним з прикладів є Національний природний парк «Прип’ять-Стохід»,
розташований у Любешівському районі Волинської області, рекреаційна інфраструктура
якого знаходиться в межах прибережно-захисних смуг рік. Проте відповідно до статті 59
Земельного кодексу землі водного фонду не можуть бути надані в постійне користування
установам природно-заповідного фонду, що не дає можливості створювати та
обслуговувати належним чином відповідну рекреаційну інфраструктуру.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» щодо
морських рибних портів
Номер, дата реєстрації: 3221 від 09.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Лютикова В.І.
Метою проекту є врегулювання правовідносин, пов'язаних з господарською
діяльністю у морських рибних портах України шляхом законодавчого закріплення
правових, економічних та організаційних засад їх функціонування та реформування.
Законопроект визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи
діяльності в морських рибних портах України.
Порти рибної сфери потребують невідкладних та корінних перетворень, технічної
модернізації та сучасної моделі їх функціонування. Аналіз процесів, що відбуваються в
морських рибних портах в останні роки, свідчить про стагнацію процесів інвестування в
об'єкти портової інфраструктури. Ризики інвестування пов'язані, в першу чергу, з
застарілою нормативною базою, що фактично, відображає радянську модель
функціонування портів.
Модернізація існуючих та будівництво нових потужностей у морських рибних
портах потребує багатомільярдних приватних інвестицій, які мають бути захищені
законодавством України.
Підготовлений законопроект передбачає не лише встановлення нових правил
поведінки суб'єктів портової діяльності, але й визначає конкретні заходи щодо
реформування портової галузі України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних
речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення»
Номер, дата реєстрації: 3237 від 12.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Кулінич О.І.
Даний законопроект розроблений з метою удосконалення процедури реєстрації
похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення та
забезпечення доступу нотаріусів до відомостей на електронних (цифрових) носіях
Державного земельного кадастру.
З 1 січня 2013 року з набранням чинності змін до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» почала діяти нова система
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Нова система передбачає, що право власності та інші речові права на нерухомість
та їх обтяження виникають з моменту обов’язкової державної реєстрації цих прав
(обтяжень) в єдиній інформаційній системі – Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно. При цьому, речові права на нерухомість, що були зареєстровані
відповідно до законодавства чинного до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними і не
підлягають перереєстрації. Разом з тим, похідні речові права (право оренди, суперфіцій,
сервітут, емфітевзис) на нерухомість, у тому числі на земельні ділянки, реєструються
лише після державної реєстрації права власності на ці ділянки в новому реєстрі прав.
Однак, чинне законодавство не передбачає автоматичного перенесення даних з раніше
створених реєстрів в Державний реєстр прав. Натомість, реєстр формується поступово, за
«заявниковим» принципом, що породжує ряд проблем.
Особливо відчутними є негативні наслідки діючої системи реєстрації похідних
прав для сільського господарства. По-перше, законодавство визначає нотаріуса як
спеціального суб’єкта реєстрації прав, надаючи йому повноваження державного
реєстратора. Більш того, нормативними актами Кабінету Міністрів, нотаріусу
передбачено доступ до усіх реєстрів. Однак сьогодні, нотаріус не має доступу до
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Державного земельного кадастру, що унеможливлює здійснення ним відповідних
нотаріальних дій та державної реєстрації прав. Враховуючи значну кількість правочинів з
землею, що здійснюються за участі нотаріуса, необхідно в законодавчому порядку
забезпечити нотаріусам доступ до земельного кадастру.
По-друге, за діючою системою для реєстрації (перереєстрації) похідних прав на
земельні ділянки право набувач, змушений клопотати про реєстрацію прав власності на
земельні ділянки від імені власників цих ділянок, що іноді є неможливим з технічних
причин. Недосконалість діючої системи реєстрації речових прав фактично гальмують
ринок оренди землі і несуть значні ризики як для орендарів, так і для землевласників.
Враховуючи викладене, існує об’єктивна необхідність спростити процедуру реєстрації
похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на
законодавчому рівні, а саме передбачити можливість одночасної державної реєстрації
похідного права та права власності на земельну ділянку сільськогосподарського
призначення за заявою або власника, або набувача похідних прав - на таку ділянку. При
цьому, для оптимізації процесу реєстрації прав доцільно передбачити можливість подачі
зазначеної заяви також і в електронній формі. Даним законопроектом передбачається
поступове впровадження такого механізму – на період до 1 січня 2018 року така заява
зможе подаватися в електронній формі власником чи набувачем права оренди, або
уповноважена ними особою у випадку державної реєстрації права оренди земельної
ділянки сільськогосподарського призначення, а згодом – набувачами інших похідних
прав.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із
землеустрою»
Номер, дата реєстрації: 3238 від 12.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Проект Закону розроблено з метою уніфікація видів документації із землеустрою,
усунення розбіжностей у назвах документацій із землеустрою у різних законах,
визначення виключного переліку суб’єктів, які здійснюють погодження конкретних
видів документації із землеустрою, та складу і змісту усіх видів документації із
землеустрою.
Землеустрій – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів,
спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території
адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються
під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил. Мета
землеустрою визначена у забезпеченні раціонального використання та охорони земель,
створенні сприятливого екологічного середовища та поліпшенні природних ландшафтів.
Формування заходів із землеустрою здійснюється шляхом розроблення певного
виду документації із землеустрою.
Система землеустрою включає, зокрема законодавчо визначену діяльність у сфері
землеустрою.
Однак на даний час на законодавчому рівні відсутній склад та зміст певних видів
документації із землеустрою, що призводить до формування у різних регіонах країни
різних підходів до встановлення і закріплення на місцевості меж природно-заповідного
фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення, прогнозування, планування і організації
раціонального
використання
та
охорони
земель,
організації
територій
сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, розробки і здійснення системи
заходів із
землеустрою для збереження природних ландшафтів, рекультивації
порушених земель і захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів,
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вторинного засолення, закислення, заболочення, ущільнення, забруднення промисловими
відходами та
хімічними речовинами
тощо,
консервації
деградованих
і
малопродуктивних земель, запобігання іншим негативним явищам.
Крім того, стаття 25 Закону України «Про землеустрій» не містить виключного
переліку видів документації із землеустрою та дозволяє законами України та іншими
нормативно-правовими актами встановлювати інші види документації із землеустрою.
Це призвело до того, що в різних законах одна і таж документація із землеустрою
називається по різному і містить різні підходи до її погодження та затвердження.
Така ситуація призводить до зловживань та корупції у сфері земельних відносин
на етапі погодження та затвердження документації із землеустрою
Виходячи з наведеного, виникла потреба у систематизації видів документації із
землеустрою, визначення їх складу і змісту та встановлення чіткого порядку погодження
і затвердження документації із землеустрою.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України
(щодо уточнення переліку форм власності об’єктів, при будівництві яких не
відшкодовуються
втрати
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва)»
Номер, дата реєстрації: 3243 від 16.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А.
Мета, на досягнення якої спрямований проект закону, є звільнення органів
місцевого самоврядування від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва у разі будівництва ними комунальних об’єктів охорони
здоров’я, культури, фізкультури та спорту, соціального забезпечення, об’єктів
дорожнього будівництва на земельних ділянках, які вилучені в установленому
законодавством порядку із сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень,
перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників.
Проект Закону України розроблено у зв’язку із необхідністю уточнення у статті
208 Земельного кодексу України переліку форм власності об’єктів, при будівництві яких
не відшкодовуються втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
Правові норми цієї статті передбачають звільнення від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у разі будівництва
«державних» об’єктів охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, соціального
забезпечення, «державних» об’єктів дорожнього будівництва.
При будівництві цих категорій об’єктів за рахунок коштів органів місцевого
самоврядування, вони будуть об’єктами «комунальної» власності, що потребує
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва при
вилученні земельних ділянок для їх спорудження.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження ґрунтового покриву земельних ділянок»
Номер, дата реєстрації: 3243 від 16.09.2013
Ініціатори: Народні депутати України Бобков О.М., Зубко Г.Г.

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

Метою проекту Закону є визначення основних вимог до процедури видачі
(відмови у видачі), переоформлення, видачі дублікату, анулювання дозволу на зняття та
перенесення ґрунтового покриву, що буде узгоджуватись із вимогами частини першої
статті 4 та статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”.
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Єдиним шляхом досягнення даної мети є внесення відповідних змін до Земельного
кодексу України, Закону України “Про охорону земель”, Закону України “Про
державний контроль за використанням та охороною земель”, у яких визначаються
основні вимоги до охорони земель, у тому числі і до збереження ґрунтового покриву
земельних ділянок.
До принципових положень відноситься визначення правових відносин, пов’язаних
з одержанням документа дозвільного характеру.
Проектом Закону пропонується:
уточнити, що спеціальний дозвіл видається на безоплатній основі;
встановити строки видачі, відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікату,
анулювання спеціального дозволу;
визначити вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, анулювання,
переоформлення, видачі дублікату спеціального дозволу;
визначити строк дії спеціального дозволу.
Також проектом Закону пропонується встановити, що Закон набуває чинності не
раніше 30 днів з дня його офіційного оприлюднення.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження ґрунтового покриву земельних ділянок” розроблено відповідно до
статей 166 та 168 Земельного кодексу України, частини першої статті 5, абзацу дев’ятого
пункту “а” та пункту “г” статті 6 Закону України “Про державний контроль за
використанням та охороною земель”, частини першої статті 19, статті 52 Закону України
“Про охорону земель”, абзацу першого частини першої статті 4-1 Закону України “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, пункту 41 додатку до Закону
України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності”, підпункту 11 додатка 1 та підпункту третього пункту 4 додатка 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 “Про заходи щодо
упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності”, пункту 50 додатка постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010
р. № 725 (у редакції від 24 жовтня 2012 р. № 973) “Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не
можуть провадитись на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної
бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства”, підпункту дванадцятого пункту 4
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 459, підпункту 4.8 пункту 4
Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 23 січня 2012 р. № 770, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 р. за № 34/20347.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»
щодо строків оренди»
Номер, дата реєстрації: 3289 від 18.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Миримський Л.Ю.

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

Метою законопроекту є усунення можливостей маніпуляції з боку орендодавця
договірними умовами, зняття деяких проблемних ситуацій, які стають приводом для
звернення в суд і подальших тяжб, або розриву договірних відношень, а в деяких
випадках це кинуті землі та будівлі, скорочені робочі місця.
Впровадження норм цього Закону дозволить також вплинути на зменшення
порушень і зловживань у сфері землекористування та будівництва.
На сьогодні орендні відношення щодо землі, на наш погляд, недостатньо
врегульовані законодавством. Зокрема, це стосується довгострокової оренди землі з
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метою будівництва, зайняття сільськогосподарським виробництвом або іншою
комерційною діяльністю.
Закон України «Про оренду землі» в частині щодо строків оренди передбачає
визначення строку за згодою сторін, але не більш ніж 50 років. Більшою часткою
договори оренди землі в частині строків дії договору визначаються не за згодою сторін, а
по волевиявленню орендодавця (в першу чергу це стосується земель державної та
комунальної власності) і становлять від одного до трьох років з правом першочергового
поновлення або пролонгації. Насправді, і досить часто, в разі зведення орендарем
об’єктів будівництва та (або) займання їм підприємницькою діяльністю, строк оренди в
один – три роки становиться можливістю маніпуляції з боку орендодавця з ціллю
отримання ним додаткових вигод, що пов‘язано, в першу чергу, із спочатку кращою і
вигіднішою позицією орендодавця як власника землі. Особливо це стосується успішного
бізнесу орендаря з використанням можливостей орендованої земельної ділянки, що
становиться причиною регулярного підвищення орендодавцем орендної плати,
примушення орендаря до сумісного бізнесу перспективою не поновлення договору
оренди по закінченню строку його дії (тобто через 1 – 2 роки) і подальшої організації
орендодавцем самостійного бізнесу на своїй ділянці, або залучення для цього своїх
людей. Це стосується як державних чи комунальних земель, так і приватних земель і в
багатьох випадках є причиною порожніх земель та кинутих будівель.
Законопроект пропонує внести зміни до Закону України «Про оренду землі» в
частині щодо строків оренди, передбачивши законодавчу необхідність в деяких
випадках, а саме, в разі зведення орендарем на орендованій земельній ділянці об’єктів
будівництва, або покупки їм об’єктів будівництва, розташованих на орендованій
земельній ділянці, зайняття сільськогосподарським виробництвом або іншою
підприємницькою діяльністю з використанням орендованої земельної ділянки,
встановити строк оренди цієї земельної ділянки не менш ніж 49 років.
Це дозволить усунути або значно ослабити механізми маніпуляції договірними
умовами з боку орендодавця, розширити можливості освоєння земель можливістю
законодавчо визначеної довгострокової оренди землі для подальшого будівництва і
господарської діяльності орендаря.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо сталого використання земель сільськогосподарського призначення»
Номер, дата реєстрації: 3316 від 24.09.2013
Ініціатори: Народні депутати України Бобков О.М., Зубко Г.Г.
Законопроект розроблено з метою стимулювання раціонального використання
сільськогосподарських земель та запобігання їх виснаження.
На сьогоднішній день, незважаючи на наявність двох спеціалізованих законів
(«Про охорону земель» та «Про державний контроль за використанням та охороною
земель») та окремої статті у Кримінальному кодексі (стаття 254 «Безгосподарське
використання земель»), в Україні продовжується деградація основного національного
багатства – землі. Зменшення родючості внаслідок ґрунтовтоми є результатом
відсутності зацікавленості реальних власників чи землекористувачів у підтриманні
якісного стану ґрунтів. Близько двох третин розпайованих земель та більше половини
земель державної власності здано в оренду, часто на короткостроковий період. Як
наслідок, землекористувачі не зацікавлені в збереженні родючості ґрунтів, що спричиняє
порушення сталого природокористування.
У 2011 році Уряд на основі статті 52 Закону України «Про землеустрій»
запровадив обов’язкове розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Проте, складна процедура
їх розробки та технічна складність самого проекту призвела до того, що на даний час
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проекти розроблені лише 2% землекористувачів. Окрім цього, дотримання сівозміни не
гарантує збереження родючості ґрунтів, а встановлені Урядом методики не відповідають
сучасним технологіям вирощування культур. Існує нагальна потреба перейти до нового,
більш простого та дієвого методу контролю за родючістю ґрунтів, а також створити
економічні стимули для землекористувачів сільськогосподарських земель дбати про
стале використання та збереження якості земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України» (щодо державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників та розвитку меліорації)»
Номер, дата реєстрації: 3324 від 26.09.2013
Ініціатор: Народний депутат України Бриченко І.В.
Метою законопроекту є надання фінансової підтримки сільськогосподарським
товаровиробникам, які здійснюють інвестиції в зрошення в Україні.
На початку 90-х років загальна площа зрошувальних земель України становила 2,6
млн. га, а рівень зрошення перевищував 80%. На сьогодні площа зрошувальних земель
складає 2,2 млн. га (5.2% від загальної площі сільськогосподарських угідь), але фактично
поливається 600 тис. га (25%). У той же час дані інвентаризації 2011 року свідчать, що
загалом лише 800 тис. га можуть бути використані при поливі, тоді як 1,4 млн. га не
використовується через незадовільний стан внутрішньогосподарських зрошувальних
мереж та відсутність дощувальних машин.
За даними Інституту зрошуваного землеробства НААН України, зрошення в
умовах південного степу може сприяти підвищенню врожайності зернових і
зернобобових культур у 1,7 – 3,4 рази в залежності від сільгоспкультури та її сорту.
Наприклад, середня врожайність озимої пшениці, вирощеної на зрошуваних землях
Каховського району у 2010 р. становила 55 ц/га, сої – 36 ц/га, кукурудзи на зерно – 104
ц/га, тоді як відповідні середні значення по Україні склали – 27 ц/га, 16 ц/га та 45 ц/га.
Відновлення зрошення вимагає значних інвестицій. У залежності від стану каналів
та внутрішньогосподарських систем, аграріям необхідно вкладати від 8 тис. грн. до 24
тис. грн. на один гектар для налагодження систем поливу сільськогосподарських
культур. Таким чином, для відновлення меліоративних систем на всіх зрошувальних
землях України необхідно понад 20 млрд. грн. інвестицій, що дасть можливість
збільшити врожай зернових в Україні щонайменше на 5 млн. тонн щороку.
Інвестиції частково стримуються імпортними митами на відповідну техніку, в той
час як в Україні не налагоджений випуск аналогічних товарів. Таким чином, імпортне
мито на зрошувальну техніку та інше обладнання не виконує головну функцію – захист
національного виробника, натомість стримуючи інвестиції в зрошувальні землі. Закону
України «Про державну підтримку сільського господарства» запроваджує цілий ряд
пільг при ввезенні сільськогосподарської техніки для власних потреб яких не
виробляються в Україні, при цьому жодним чином не згадуючи меліоративні машини, а
також меліоративне обладнання, зокрема для крапельного зрошення.
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» також
передбачає, що аграріям у розмірі до 30 відсотків відшкодовується вартість закупівлі
техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва, будівництва та
реконструкції підсобних підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської
продукції. Проте Закон не робить жодного акценту на необхідності державної підтримки
придбання зрошувальної техніки та відновлення меліоративної інфраструктури. Єдиною
формою державної підтримки інвестицій в зрошення, що передбачає Закон, є програма
здешевлення кредитів на придбання зрошувальної техніки, яка, наразі, не фінансується з
державного бюджету.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»
Номер, дата реєстрації: 3325 від 26.09.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Метою розробки проекту Закону є внесення змін та доповнень до Закону України «Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», що надасть змогу
створити умови сталого фінансування та розвитку рибогосподарського комплексу держави.
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (далі - проект
Закону) розроблений Державним агентством рибного господарства України відповідно
до Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого
Указом Президента України від 16.04.2011 № 484 з метою приведення Закону України «Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у відповідність
до Закону України «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних
біоресурсів», що надасть можливість сільськогосподарським товаровиробником рибної галузі
отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
13.09.2013
Повідомлення
про
оприлюднення
проекту
Закону
України
«Про
внесення
змін
до
Податкового
кодексу
України
щодо
реформування
фіксованого
сільськогосподарського
податку,
розширення
кола
податкових
агентів
екологічного
податку,
визначення
платниками
збору
за
спеціальне
використання
води
первинних
водокористувачів
та
визначення
деяких
елементів
збору
у вигляді цільової надбавки до ціни за природний газ»
Міністерством доходів і зборів України на громадське обговорення виноситься
проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола
податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне
використання води первинних водокористувачів та визначення деяких елементів збору у
вигляді цільової надбавки до ціни за природний газ”.
Проект Закону України підготовлено з метою створення рівних умов справляння
податків та зборів, спрощення механізму їх адміністрування, забезпечення
збалансованості Державного бюджету України, а також зменшення навантаження на
платників в частині формування та складання ними податкової звітності, зниження
адміністративного тиску на бізнес-середовище.
Проект Закону України та аналіз регуляторного впливу буде оприлюднено на
офіційному веб-порталі Міндоходів України (www.minrd.gov.ua) у розділі „Регуляторна
політика”.
Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань
приймаються протягом одного місяця від дати оприлюднення проекту Закону України на
адресу розробника: 04655, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Міністерство доходів і зборів
України, Департамент оподаткування та контролю об’єктів і операцій, e-mail:
avitenko@minrd.gov.ua, а також на адресу Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна,
9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Консультації щодо проекту Закону України з боку Міністерства доходів і зборів
України можна отримати за телефонами: 247-36-51 (Вітенко Олександр Миколайович).
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Обговорення проекту Закону України проводиться у рубриці «Консультації з
громадськістю» на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»
(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/projects).
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Законопроект підготовлено з метою комплексного вирішення проблем
адміністрування податків, створення умов для більш ефективного виконання
Міністерством доходів і зборів України своїх функцій, та забезпечення збалансованості
Державного бюджету, а також зменшення навантаження на платників в частині
формування та складання ними податкової звітності.
Шляхами досягнення зазначеної мети є оптимізація кола платників, спрощення
механізму справляння податків шляхом запровадження системи податкових агентів, які
сплачують екологічний податок, у тому числі й у випадках поширення застосування
принципу розширеної відповідальності виробника; а також визначення платниками збору
за спеціальне використання води первинних водокористувачів, зміна категорії платників
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів
усіх форм власності, актуалізація бази оподаткування фіксованим сільськогосподарським
податком з урахуванням індексації у встановленому порядку нормативної грошової
оцінки сільськогосподарських угідь за станом на 1 січня базового податкового (звітного)
року. Зазначене створить рівні умови справляння податків та зборів, спрощення
механізму їх адміністрування, сприятиме зниженню адміністративного тиску на бізнессередовище.
Зокрема, передбачене у проекті визначення податковими агентами суб’єктів
господарювання, які утримують та сплачують екологічний податок при введені в обіг
груп товарів, утилізація яких після використання, згідно з законодавством,
забезпечується шляхом організації провадження спеціальних видів господарської
діяльності, суттєво (по окремим групам в десятки разів) зменшить обсяги декларування.
Визначення платниками збору за спеціальне використання води первинних
водокористувачів – суб’єктів господарювання, які набули одноосібне право отримання
доходу від використання природного ресурсу водного об’єкту при вилученні обсягів
води. При цьому, за оцінками, загальна кількість платників збору скоротиться із 90 до 3
тисяч.
Відповідно до Податкового кодексу України розмір ставок фіксованого
сільськогосподарського податку, які, до того ж, встановлюються у відсотках до
нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, що виконана
1 липня 1995 року.
Тобто, оподаткування платників ФСП, які перебувають на спеціальному
пільговому режимі оподаткування здійснюється без врахування інфляційних процесів в
економіці.
В середньому сума ФСП за 1 гектар сільськогосподарських угідь становить лише
6 грн. на рік.
У зв’язку з цим, з метою дотримання основних засад податкового законодавства,
збільшення надходжень до місцевого бюджету пропонується визначення бази
оподаткування ФСП з урахуванням індексації у встановленому порядку нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських угідь за станом на 1 січня базового податкового
(звітного) року.
Питання забезпечення надходження коштів до державного бюджету в умовах
формування спрятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до
першочергових напрямків реформування податкової системи України в частині
справляння ресурсних, у тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі.
Шляхи її вирішення включають заходи із спрощення та удосконалення порядку
адміністрування податків, зменшення навантаження на суб’єктів господарювання, у тому
числі й в частині витрат на декларування податкових зобов’язань з податків та зборів,
уніфікації податкового обліку.
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Національним планом дій на 2013 щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава”, затвердженим Указом президента України від 12.02.2013 № 128, Міністерству
доходів і зборів України доручено здійснити заходи щодо удосконалення податкового
законодавства з місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів (п. 98), зокрема,
стосовно удосконалення порядку адміністрування екологічного податку, збору за спеціальне
використання води, цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів
усіх форм власності.
Проект Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола
податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне
використання води первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності” розроблено за
результатами виконаного системного аналізу практики застосування норм Податкового
кодексу України і має на меті законодавче унормування найбільш актуальних
проблемних питань, подальшого спрощення та підвищення ефективності
адміністрування податків і зборів територіальними органами Міністерства доходів і
зборів України, а також суттєвого зменшення навантаження на суб’єктів
господарювання, у тому числі й в частині витрат на складання податкової звітності та
декларування податкових зобов’язань з податків та зборів.
http://minrd.gov.ua/
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
03.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності
Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно»
З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту Закону
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання
діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на
зерно” Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Проектом Закону України передбачається врегулювання позицій учасників ринку
щодо формування і роботи Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими
документами на зерно, а також для запровадження електронної форми документів як
нового інструменту залучення сільськогосподарськими товаровиробниками кредитних
ресурсів, що базуватиметься на принципах складських документів на зерно і
знижуватимуть ризики банківських та фінансових установ, тим самим відкриваючи
можливості до економічних важелів заохочення, пом’якшуючи умови обов’язкової участі
суб’єктів ринку.
Проектом Закону передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України,
законів України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські
свідоцтва”, “Про страхування”, “Про відновлення платоспроможності боржника та
визнання його банкрутом”, “Про Національний банк України”, “Про зерно та ринок зерна
в Україні”.
Повний пакет документів до проекту Закону України розміщено в мережі Інтернет
на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: zkv@minapk.kiev.ua.
Проект Закону підготовлено з метою усунення вимоги до зернових складів, що
надають третім особам послуги із зберігання зерна, бути учасником Гарантійного фонду
як умови надання таких послуг, при збереженні загального позитивного ефекту від
забезпечення функціонування Гарантійного фонду. За пропозицією суб’єктів
господарювання та їх професійних об’єднань альтернативою такої участі вводиться
обов’язкове страхування ризиків зернових складів, які до цього в обов’язковому порядку
передавалися Гарантійному фонду його учасниками.
У зв’язку з цим вносяться зміни у порядок створення Гарантійного фонду,
уповноважуючи засновника вносити вклади на безповоротній основі, виключається
інститут тимчасового членства та перехідний період для полегшеного вступу до
Гарантійного фонду, спрощується управління фондом шляхом виключення Загальних
зборів учасників та Ревізійної комісії, з передачею їх функцій Адміністративній раді
Гарантійного фонду, склад якої розширений до п’яти осіб, яких призначає центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері
сільського господарства, а також вносяться зміни в порядок використання коштів
Гарантійного фонду, дозволяючи їх розміщення виключно на рахунку в Національному
банку України та Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових
ринках.
З метою забезпечення реальності такого страхування створюються передумови для
запровадження єдиних мінімальних вимог до такого альтернативного страхування
шляхом включення до проекту Закону України норм про обов’язкове комплексне
страхування зерна, що приймається на зберігання зерновими складами, та цивільної
відповідальності зернових складів перед поклажодавцями. Таким чином, контроль за
реальністю цього страхування здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України, що
затверджує правила страхування, та Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що контролюватиме їх виконання.
Крім того, проект Закону закладає правову базу для запровадження нової для
України форми створення та обігу товаророзпорядчих документів у вигляді електронних
документів, встановлює загальні вимоги до їх видачі, обігу та відстеження виконання.
Зазначені зміни зроблять операції зі складськими документами на зерно більш
прозорими, чим відкриються можливості для більш широкого залучення іноземних
інвестицій під заставу зерна, що перебуває на зберіганні.
З метою обмеження розумним строком часу, протягом якого зерновий склад
зобов’язаний повернути прийняте на зберігання зерно поклажодавцям в процедурах
розшуку майна боржника в ході справи про банкрутство, проектом Закону України
обмежується період повернення зерна його власнику дев’ятьма календарними місяцями.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими
документами на зерно” (далі – проект Закону) підготовлений з метою удосконалення
окремих положень Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та інших
законів з урахуванням пропозицій органів державної влади, суб’єктів господарювання та
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їх професійних об’єднань з питань формування Гарантійного фонду виконання
зобов’язань за складськими документами на зерно (далі – Гарантійний фонд).
Проектом Закону передбачається внесення змін, якими спрощуватимуться вимоги
щодо обов’язкової участі зернових складів у Гарантійному фонді, удосконалюються
норми Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” щодо організації
фінансування та управління Гарантійним фондом і визначення його повноважень.
Також проект Закону містить положення, які спрямовані на удосконалення норм
щодо страхування зерна, яке приймається на зберігання зерновими складами, зокрема
запроваджуючи страхування зерна у вигляді альтернативи участі зернових складів у
Гарантійному фонді, забезпечення контролю за його здійсненням.
Крім того, запроваджується електронна форма складських документів на зерно,
визначаються загальні вимоги до їх обігу.
Враховуючи такі зміни, передбачається внесення змін до Цивільного кодексу
України, Закону України “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні
складські свідоцтва” в частині уточнення умов використання складських документів у
формі електронного документа, Закону України “Про страхування” в частині контролю
за реальністю здійснюваного страхування, Закону України “Про відновлення
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом” для унеможливлення
затягування справ суб’єктами господарювання про банкрутство зернових складів, тим
самим узгоджуючи норми Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” із
зазначеними актами законодавства.
www.minagro.gov.ua
03.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких наказів Державного комітету рибного господарства України»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких наказів Державного комітету рибного господарства України»
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) та Державного агентства рибного господарства України
(www.darg.gov.ua).
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 (e-mail: drfi@ukr.net);
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України (www.minagro.gov.ua).
Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства
України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету рибного
господарства України» (далі – проект наказу) підготовлений на виконання листа
Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку
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нормативно-правових актів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, що
підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства
України та вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.
www.minagro.gov.ua
04.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про оформлення рознарядок на відпуск
спирту, що відповідає коду 2207 згідно УКТ ЗЕД, фракції головної етилового спирту
для споживання на внутрішньому ринку»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу “Про оформлення
рознарядок на відпуск спирту, що відповідає коду 2207 згідно УКТ ЗЕД, фракції головної
етилового спирту для споживання на внутрішньому ринку” Мінагрополітики України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу “Про оформлення рознарядок на відпуск спирту, що відповідає коду
2207 згідно УКТ ЗЕД, фракції головної етилового спирту для споживання на
внутрішньому ринку” підготовлений на виконання частини п’ятої статті 14 Закону
України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та пункту 2 Порядку визначення
виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1266 “Про
затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю
за його обігом ”.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про оформлення рознарядок на відпуск спирту, що відповідає
коду 2207 згідно УКТ ЗЕД, фракції головної етилового спирту для споживання на
внутрішньому ринку” 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 можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такою адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: homichak@minapk.gov.ua.
Метою прийняття наказу є затвердження Порядку оформлення рознарядок на
відпуск спирту, що відповідає коду 2207 згідно з УКТ ЗЕД, фракції головної етилового
спирту для споживання на внутрішньому ринку, форми рознарядки на відпуск спирту.
Проект наказу підготовлено на виконання частини п’ятої статті 14 Закону України
"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та пункту 2 Порядку визначення
виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1266 "Про
затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю
за його обігом"
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Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України, затвердженим Указом Президента України від 23
квітня 2011 року № 500, Мінагрополітики відповідно до покладених на нього завдань,
здійснює розподіл між суб'єктами господарювання - резидентами України обсягів спирту
з оформленням рознарядок на їх відпуск для споживання на внутрішньому ринку в
установленому законодавством порядку.
Проект наказу "Про оформлення рознарядок на відпуск спирту, що відповідає коду
2207 згідно з УКТ ЗЕД, фракції головної етилового спирту для споживання на
внутрішньому ринку" підготовлений з метою визначення механізму підготовки,
погодження та затвердження рознарядок на споживання спирту, фракції головної
етилового спирту.
www.minagro.gov.ua
05.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики «Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України від 3 березня 1998 року № 20»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості
України від 3 березня 1998 року № 20” 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 «____» серпня 2013 року.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою
01001,
м.
Київ,
вул.
Хрещатик
24,
Мінагрополітики
України,
email: chenusha@minapk.kiev.ua).
Проект наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ
Комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України від
3 березня 1998 року № 20 та приведення його у відповідність до Конституції України та
законодавства України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Комітету з питань садівництва,
виноградарства та виноробної промисловості України від 3 березня 1998 року № 20”
підготовлено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013
року № 34974/3/1-12 до листів Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року №
10.1-19/9 та від 31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1 з метою визнання таким, що
втратив чинність наказ, який відноситься до компетенції міністерства і на сьогоднішній
день не актуальний.
www.minagro.gov.ua

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

06.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до деяких наказів
Мінагрополітики України»
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Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” підготовлений відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 445, якою внесено
зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва
комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня
2010 року № 900.
Прийняття наказу дасть можливість забезпечити здійснення часткового
відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів відповідно
до чинного законодавства.
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів
Мінагрополітики України" Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію на офіційному веб-сайті Мінагрополітики
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: saganovska@minapk.gov.ua
Метою наказу є приведення у відповідність до норм чинного законодавства
Положення про комісію Мінагрополітики України з питань розподілу бюджетних
коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам
господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів
та підприємств з виробництва комбікормів та Положення про конкурсну комісію з
питань організації і проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які
претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів
та підприємств з виробництва комбікормів.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до деяких наказів Мінагрополітики України” підготовлений відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 445, якою внесено
зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва
комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010
року № 900.
www.minagro.gov.ua
09.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 03 жовтня 2012 року № 597»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597”
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підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012
року № 1000, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з
виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04
жовтня 2010 року № 900.
Прийняття наказу дасть можливість здійснювати аналіз діяльності суб’єкта
господарювання, якому частково відшкодовано вартість будівництва або реконструкції
об’єкта, протягом трьох років після одержання бюджетних коштів.
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до наказу
Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597" Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію на офіційному вебсайті Мінагрополітики 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: saganovska@minapk.gov.ua
Метою наказу є затвердження форм надання інформації, визначених Порядком
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового
відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції
тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 № 900 (зі
змінами).
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 03 жовтня 2012 року № 597”
підготовлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012
року № 1000, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарювання вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з
виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04 жовтня 2010 року № 900.
www.minagro.gov.ua
10.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження Порядку планування та
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та
Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері
насінництва та розсадництва»

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку планування та
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та
Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері
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насінництва та розсадництва", Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Законів України "Про насіння і садивний матеріал", "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення
про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України разом з
аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою:
http://www.minagro.gov.ua та Державної інспекції сільського господарства України за
адресою: http://www.disgu.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України,
м. Київ, вул. Баумана, 9/12
E-mail: atestat@meta.ua;
тел./факс (044) 232-94-37
Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва,
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
Е-mail: mail@dkrp.gov.ua
Метою проекту наказу є затвердження Порядку планування та здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва та Інструкції з
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері насінництва та
розсадництва з метою встановлення єдиного порядку оформлення інспекторами
Державної інспекції сільського господарства України та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні правопорушення при виявленні порушень законодавства
у сфері насінництва та розсадництва, їх обліку, оскарження, контролю за виконанням
постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Порядку планування та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
насінництва та розсадництва та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення у сфері насінництва та розсадництва (далі – проект наказу) розроблено
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України
"Про насіння і садивний матеріал", "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності", Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011
року № 500, Положення про Державну інспекцію сільського господарства України,
затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, з метою
забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за виробництвом та реалізацією
насіння і садивного матеріалу.
www.minagro.gov.ua
11.09.2013
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Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у
період з 1 вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 року»
Проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено установлення
граничного розміру квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота “А”) у період з 1
вересня 2014 року до 1 вересня 2015 року та мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
квоти його поставки на внутрішній ринок, розроблений на виконання Законів України
“Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру”, ”Про державну підтримку
сільського господарства України”,
Основними положеннями зазначеного проекту постанови є:
- установлення граничного розміру квоти з поставки цукру на внутрішній ринок
(квота “А”) у період з 1 вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 року;
- затвердження мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на
внутрішній ринок, починаючи з 1 вересня 2014 року.
Виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення,
Мінекономрозвитку пропонується встановлення квоти поставки цукру на внутрішній
ринок (квота “А”) на період маркетингового року з 1 вересня 2014 року по 1 вересня 2015
року в обсязі 1811 тис. тонн.
Мінагрополітики пропонується мінімальна ціна за 1 тонну цукрових буряків
базисної цукристості урожаю 2014 року в розмірі 343,55 гривні без урахування ПДВ та
мінімальна оптово-відпускна ціна 1 тонни цукру – 4722,68 гривні без урахування ПДВ.
Запропонований рівень мінімальних цін визначений на підставі розрахунків
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і УкрНДІЦП та враховує
стан внутрішнього ринку, забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції та
стимулюючи інтенсифікацію виробництва.
Зазначений проект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика /
Проекти регуляторних актів 2012).
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення
за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
fooddept@minapk.gov.ua,
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса: mail@dkrp.gov.ua
Основною метою прийняття зазначеної постанови є забезпечення стабілізації
виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в
цукрі, регулювання внутрішнього його ринку, створення реальних передумов для
оптимального функціонування галузі в умовах членства України в СОТ.
Визначення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" сприятиме
подоланню інфляційних процесів, відходу від давальницької схеми переробки
цукросировини, встановленню партнерських відносин на паритетних засадах між усіма
учасниками бурякоцукрового комплексу.
На виконання законів України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру", "Про державну підтримку сільського господарства України"
розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про державне регулювання
виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2014 р. до 1 вересня 2015
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року", яким передбачено установлення граничного розміру квоти поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А") у період з 1 вересня 2014 року до 1 вересня 2015 року та
мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти його поставки на внутрішній ринок.
Виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення, за
пропозицією Мінекономрозвитку пропонується встановлення квоти поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А") на період маркетингового року з 1 вересня 2014 року по 1
вересня 2015 року в обсязі 1811 тис. тонн.
Запропоновані рівні мінімальних цін на цукрові буряки (343,55 грн/т) та цукор
(4722,68 грн/т) визначені на підставі розрахунків Інституту біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН України і Державної наукової установи "Український науководослідний інститут цукрової промисловості" (УкрНДІЦП), враховуючи стан
внутрішнього ринку та забезпечуючи відтворення витрат на виробництво продукції.
www.minagro.gov.ua
11.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу
окремих об’єктів державного цінового регулювання»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів державного цінового
регулювання» підготовлений відповідно до Закону України «Про державну підтримку
сільського господарства України», постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня
2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» та
на виконання підпункту 2 пункту 3 витягу з протоколу № 50 засідання Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2013 року стосовно впровадження механізму державної
кредитної підтримки шляхом застосування режиму державних заставних закупівель
зерна.
В результаті прийняття зазначеного наказу буде надано підтримку вітчизняним
сільськогосподарським товаровиробникам та знято надлишок пропозиції зернових
культур на аграрному ринку.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об’єктів
державного цінового регулювання» розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:
www.minagro.gov.ua (розділ
«Регуляторні
акти»)
та
Аграрного
фонду: www.af.gov.ua (розділ «Нормативно-правові акти»).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу в письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування даного оголошення за
такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, e-mail: cherevychnyy@minapk.gov.ua;
Аграрний фонд, вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, e-mail: info@af.gov.ua.
Метою прийняття наказу є надання підтримки виробникам зерна та врегулювання
обсягу пропозиції сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку
для нівелювання різких цінових коливань шляхом запровадження режиму державних
заставних закупівель зерна.
На виконання статті 12 Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» та постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року
№ 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна» Аграрний
фонд надає бюджетні позики виробникам зерна, яке є об’єктом державного цінового
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регулювання, під заставу такого об’єкта, що оформлюється переданням Аграрному
фонду подвійних складських свідоцтв.
Відповідно до підпункту 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 вищевказаного Закону розмір
суми бюджетної позики не може перевищувати 80 відсотків розміру мінімальної
інтервенційної ціни. Проектом даного наказу запропоновано затвердити розміри
бюджетної позики, що надається під заставу окремих об’єктів державного цінового
регулювання у 2013/2014 маркетинговому періоді на рівні 50 відсотків розміру
мінімальної інтервенційної ціни, що зведе до мінімуму ризики невиконання
товаровиробниками кредитних договорів.
На сьогоднішній день, в період збиральної кампанії, на аграрному ринку України
та світу спостерігається тенденція зниження рівня цін на зернові культури на фоні
прогнозованого росту валового збору даних культур в порівнянні з минулим роком.
Враховуючи ситуацію, що склалася, здійснення Аграрним фондом заставних
закупівель в даний період дозволить зняти тиск надлишку сільськогосподарської
продукції на внутрішню ціну, яка встановилася на організованому аграрному ринку.
Крім того, надасть можливість виробникам зерна отримати оборотні кошти. В той же
час, товаровиробник залишиться власником зерна та після виконання кредитного
договору зможе продати зібраний урожай за більш сприятливої кон’юнктури ринку.
www.minagro.gov.ua
12.09.2013
Повідомленняпро оприлюднення проекту Закону України «Про збереження
грунтів та охорону їх родючості»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про
збереження грунтів та охорону їх родючості» Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект Закону України «Про збереження грунтів та охорону їх родючості»
розроблений та доопрацьований на виконання 215.1 Національного плану дій на 2013 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за участю наукових
установ НААН, громадських організацій, та опрацьований іноземними експертами.
Метою прийняття Закону є визначення правових, економічних, екологічних та
організаційних основ використання та збереження ґрунтів, охорони і відтворення їх
родючості, встановлення основних принципів державної політики у цій сфері, вимог
щодо збереження якісного стану ґрунтового покриву, захист його від негативних
природних та антропогенних впливів.
Прийняття законопроекту повинно офіційно надати ґрунтам правовий статус,
забезпечити їх охорону як особливого компоненту природного середовища
та гарантуватиме збереження унікального ґрунтового покриву країни, його екологічних і
продукційних функцій та створить необхідні умови для ефективного використання
ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь.
Повний пакет документів до проекту Закону «Про збереження грунтів та охорону
їх родючості» та Аналіз регуляторного впливу проекту Закону розміщено в мережі
Інтернет
на
офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця за адресами:
Департамент землеробства Мінагрополітики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001; на
e-mail rudyuk@minapk.gov.ua;
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ДУ «Держгрунтохорона» Мінагрополітики, вул. О. Теліги, 8, м. Київ, 04112, на email zakon@ gruntrod.gov.ua;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011, на на e-mail mail@dkrp.gov.ua
Метою розроблення проекту Закону є прийняття повномасштабного нормативноправого акта рамкового типу, якій містить всі необхідні положення і норми, що
регулюють правові взаємовідносини в цій сфері.
Проектом Закону передбачено встановлення основоположних принципів
державної політики та правил, які б гарантували збереження унікального ґрунтового
покриву країни, його екологічних і продукційних функцій та створення необхідних умов
для ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для
наступних поколінь.
Законопроект спрямований на законодавче забезпечення:
раціонального використання та збереження ґрунтів України як важливого
компоненту довкілля та основного засобу сільськогосподарського виробництва,
розширеного відтворення їхньої родючості;
дотримання землевласниками та землекористувачами науково обґрунтованих
технологічних регламентів, правил високої культури землеробства, охорони ґрунтів при
експлуатації, ліквідації та консервації об’єктів господарської та іншої діяльності;
своєчасного запобігання і усунення явищ деградації ґрунтів та можливих екологоекономічних ризиків, пов’язаних з неправомірним, екологічно небезпечним
землекористуванням.
Проект Закону розроблено на виконання пункту 215.1 Національного плану дій на
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
В аграрному виробництві переважно застосовуються терміни «земля», «земельна
реформа», «земельні відносини», «земельна ділянка» і значно рідше «ґрунт», який
фактично є визначальною складовою будь - якої земельної ділянки, яка залучається до
сільськогосподарського виробництва.
На жаль, ґрунтовий покрив є одним з особливо вразливих об’єктів природи. Усі
негативні зміни, що відбуваються із земельними ресурсами стосуються насамперед
ґрунтів. Сучасні обстеження ґрунтів свідчать, що їхній стан в останні десятиліття
погіршився і досяг рівня близького до критичного.
Разом з тим до цього часу ґрунти не мають правового статусу і не визначені, як
окремий об’єкт правової охорони.
www.minagro.gov.ua
13.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України Міністерства
аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до Закону України
«Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту закону “Про внесення
змін до Закону України ”Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну
сировину” Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” розроблено виходячи із звернень
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вітчизняних товаровиробників та за рішенням Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Повний пакет документів до проекту Закону України ”Про вивізне (експортне)
мито на живу худобу та шкіряну сировину” розміщено в мережі Інтернет на офіційному
веб–сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: zoo@minapk.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою і завданнями прийняття цього проекту є:
підвищення економічної зацікавленості вітчизняних товаровиробників у
вирощуванні худоби;
підвищення економічної ефективності галузі скотарства;
забезпечення законодавчого вирішення питання просування продукції
вітчизняного виробництва на зовнішні ринки збуту;
диверсифікація ринків збуту українських аграрних продуктів;
збільшення надходження державного та місцевих бюджетів.
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину” (далі – проект Закону)
розроблено з метою реалізації соціальних ініціатив Президента України по
впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» щодо підвищення рівня доходів
населення сільської місцевості та для підвищення ефективності ведення галузі
скотарства в Україні.
Протягом тривалого періоду часу рівень закупівельних цін на яловичину (станом
на 01.08.2013 з 10 – 11 грн за кілограм живої маси) не відшкодовує затрати на її
виробництво (собівартість виробництва яловичини за 2012 рік становила 17,54 грн).
Такий дисбаланс призводить до хронічної збитковості виробництва яловичини впродовж
останніх років.
2006
-38,4%

Випуск
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2010
-35,9%

2011
-24,8%

2012
-29,5%

Збитковість виробництва яловичини наразі покривається за рахунок прибутковості
виробництва молока і суттєво знижує загальну рентабельність виробництва та
перешкоджає надходженню інвестицій в галузь. Реакцією сільгосппідприємств на
стагнацію ринку виробництва яловичини є загальне зменшення поголів’я великої рогатої
худоби, яке за 8 місяців поточного року скоротилося на 2%.
Зазначена ситуація призводить до зростання соціальної напруженості у
господарствах населення. Отримавши державну підтримку на збереження та утримання
молодняку великої рогатої худоби протягом 2012 та 2013 років селяни станом на 1
вересня 2013 року наростили власне поголів’я на 4,9%, однак вимушені його
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реалізовувати за вкрай низькими цінами. Таким чином, намагання Уряду, спрямовані на
підвищення зацікавленості господарств населення до розведення великої рогатої худоби,
не можуть бути ефективно виконані.
Вітчизняні м’ясокомбінати зі свого боку не можуть здійснювати закупівлю худоби
у населення за вищою ціною, оскільки у такому випадку їх діяльність буде збитковою.
В умовах, що склалися, виробники яловичини втратили зацікавленість у
виробництві цього продукту, про що свідчить той факт, що за 8 місяців проточного року
обсяги вирощування великої рогатої худоби (117,7 тис. тонн) вперше за три роки
практично стали дорівнювати обсягам реалізації (115,4 тис. тонн), що свідчить про
критичне зменшення наявного ресурсу. За цих умов збільшення виробництва м’яса
великої рогатої худоби у поточному році на 9,6% однозначно відбувається за рахунок
скорочення поголів’я.
Виходом із даної ситуації є відкриття додаткових каналів реалізації вирощеної
худоби, у тому числі і за кордон. Перешкодою на цьому шляху є застосування фактично
заборонного експортного мита на рівні 25% у 2013 році, що регламентується Законом
України від 16.11.2006 № 356-V "Про внесення змін до Закону України " Про вивізне
(експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину".
Необхідно констатувати, що обґрунтоване введення даного обмеження в 2006 році
наразі втратило свою актуальність, а подальше тривале застосування такого заходу
призвели до зменшення присутності української продукції на зовнішніх ринках та, як
наслідок, позбавили сільгоспвиробників стимулу до вирощування великої рогатої
худоби, поголів’я якої з 2006 по 2013 роки скоротилося на 29,3%, що спричинило
відповідне падіння річного споживання яловичини населенням з 12,5 кг у 2006 році до
8,8 кг у 2013 році.
Нині експорт худоби відбувається лише до Російської Федерації та Азербайджану,
з якими укладено Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. Інші напрямки
можливого експорту є фактично заблокованими.
Таким чином, обмежувальний захід у вигляді експортного мита на живу худобу на
рівні 25 % потребує коригування, а економічні реалії вимагають його зменшення до 5 %,
що усуне існуючі дискримінаційні умови для вітчизняного виробника у порівнянні з
імпортерами шляхом вирівняння експортних та імпортних мит. Такі зміни у
законодавстві сприятимуть стабілізації виробництва яловичини в країні та зроблять її
визначним експортним продуктом України.
www.minagro.gov.ua
16.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 р.№ 61»
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№84
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 р. № 61" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект постанови "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 2
лютого 2011 р. № 61" (далі - проект постанови) підготовлений на виконання положень
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та
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використання моторних палив з вмістом біокомпонентів", яким встановлено поетапне
збільшення обов’язкового вмісту біоетанолу та біокомпонентів на його основі при
виробництві бензинів сумішевих моторних, проектом постанови пропонується створити
Державне підприємство "Біопаливо". Повний пакет документів до проекту зазначеної
постанови Міністерства аграрної політики та продовольства України розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надати протягом тижня з дня
опублікування цього оголошення за такою адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: homichak@minapk.gov.ua.
Проект постанови підготовлено з метою створення сприятливих умов для
виробництва продукції з використанням біологічних відновлювальних джерел сировини,
а також перепрофілювання існуючих виробництв на використання продуктів переробки
відновлювальної сільськогосподарської сировини - біоетанолу та біопалив, шляхом
створення на базі майна підприємств спиртової галузі, з використанням якого
виготовляється біоетанол та біокомпоненти, Державного підприємства "Біопаливо",
оптимізації структури спиртової галузі, а також створення конкурентного середовища у
сфері виробництва спирту етилового.
У зв’язку із необхідністю дотримання положень Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з
вмістом біокомпонентів", яким встановлено поетапне збільшення обов’язкового вмісту
біоетанолу та біокомпонентів на його основі при виробництві бензинів сумішевих
моторних, проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 61" (далі - проект
постанови) пропонується створити Державне підприємство "Біопаливо".
Головним завданням функціонування ДП "Біопаливо" буде налагодження
виробництва біоетанолу та біопалив на потужностях спиртових заводів і забезпечення
координації у сфері виробництва біопалив.
Реорганізація спиртових заводів, на базі майна яких пропонується створити ДП
"Біопаливо", планується після врегулювання питання укладення мирових угод, що
дозволить припинити порушені провадження у справах про банкрутство таких
підприємств, здійснити їх реорганізацію у законодавчо встановленому порядку, а також
залучити інвестиційні кошти, які будуть спрямовані на реалізацію заходів з їх
модернізації та перепрофілювання.
Встановлені потужності підприємств, на базі майна яких буде створено ДП
"Біопаливо, на даний час складають близько 150 тис. тонн біоетанолу (біокомпонентів)
на рік. Потреба інвестиційних коштів на реалізацію заходів по їх перепрофілюванню та
модернізації становить близько 300 млн гривень, за рахунок яких буде здійснено
модернізацію обладнання, впроваджено прогресивні енергоощадна технології
виробництва біоетанолу та біопалив, що дозволить збільшити виробничі потужності з
виробництва біоетанолу (біокомпонентів) до 350 тис. тонн на рік та, як наслідок,
забезпечити потребу внутрішнього ринку у біоетанолі, а також експортної квоти на
етанол, встановленої за результатами ХVIIІ раунду офіційних переговорів щодо
створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
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У зв’язку із тим, що реорганізація частини спиртових заводів, які відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672 "Про утворення
Державного
підприємства
спиртової
та
лікеро-горілчаної
промисловості"
реорганізуються шляхом виділу майна, з використанням якого виготовляється
підакцизна продукція, і передачі такого майна до державного підприємства "Укрспирт"
(додаток 2 до постанови) унеможливилася тим, що вони перебувають в процедурі
банкрутства, проектом постанови пропонується виключити положення постанови щодо
ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
"Укрспирт" та встановлення правонаступництва за його зобов’язаннями ДП "Укрспирт",
а також затвердити перелік підприємств, які будуть підпорядковані концерну "Укрспирт"
шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1996 р. №
701 "Про вдосконалення управління підприємствами спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості".
Проектом постанови також пропонується виключити із додатка 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 672 ДП "Торговий дім
"Сіверщина" та ДП "Укрспиртпостач", що дозволить в подальшому застосувати до них
ліквідаційну процедуру у зв’язку із їх не перспективністю.
Зміна структури спиртової галузі дозволить демонополізувати ринок спирту,
створити конкурентне середовище у зазначеній сфері, відновити роботу значної частини
спиртових підприємств, покращити їх фінансовий стан, забезпечити погашення
кредиторської заборгованості, у тому числі заборгованості з виплати заробітної плати та
до соціальних фондів, а також збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.
Відновлення роботи спиртових заводів, які на даний час не здійснюють виробничу
діяльність, дозволить створити умови для збільшення виробничого потенціалу
суміжників - виробників сільськогосподарської продукції (кукурудза, цукрові буряки),
сприятиме завантаженню виробничих потужностей цукрових заводів.
Крім цього, налагодження достатнього на внутрішньому ринку обсягу
виробництва біоетанолу дозволить поетапно замістити 5 - 7 відсотків традиційних
бензинів, у тому числі імпортованих, альтернативними видами палива, що зменшить
залежності України від імпорту нафтопродуктів, а також забезпечить реалізацію
міжнародних зобов’язань України щодо зменшення викидів в атмосферу парникових
газів за Кіотським протоколом.
www.minagro.gov.ua
18.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики
та
продовольства
України
«Про
затвердження
змін
до
Правилвипробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на
іподромах України»

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження змін до Правил
випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах
України” 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” та у
зв’язку з виробничою необхідністю.
- 35 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№84
30 вересня
2013 року

Повний пакет документів проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України “Про затвердження змін до Правил випробувань племінних
коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України” 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
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ
E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Затвердити Зміни до Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і
ваговозних порід на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної
політики України від 16 березня 2011 року № 77, зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 14 червня 2011 року за № 704/19442.
З метою реалізації підтримки селекції в конярстві, раціонального використання
племінних (генетичних) ресурсів вищої племінної цінності, підвищення економічної
ефективності і конкурентоспроможності галузі конярства, удосконалення оцінки коней
за робочою продуктивністю та у зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до
звернень суб’єктів племінної справи у галузі конярства та приведення нормативноправових актів у відповідність до чинного законодавства (приведення діючих Правил
випробувань відповідно до Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і
ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань).
www.minagro.gov.ua
19.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та
відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському
басейні»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з селекції в рибному господарстві та
відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському
басейні” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному
веб-сайті Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:www.minagro.gov.ua “19” вересня 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: (ekonomy@darg.gov.ua).
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Метою прийняття постанови є врегулювання правил використання коштів
державного бюджету для забезпечення виконання закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік, Закону України “Про аквакультуру” від 18.09.2012
5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про
затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства
на 2012 - 2016 роки".
Постанову необхідно прийняти для забезпечення виконання закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік, закону України “Про аквакультуру” від
18.09.2012 5293-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 "Про
затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства
на 2012 - 2016 роки".
Прийняття постанови забезпечить удосконалення Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з селекції у рибному
господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та АзовоЧорноморському басейні з урахуванням зауважень перевіряючи органів, зменшення до
мінімуму, відповідно до вимог нормо-проектувальної техніки, кількості нормативноправових актів, предметом правового регулювання яких є одні й ті ж питання, спрощення
застосування нормативно-правового акта суб’єктами господарювання – виконавцями
бюджетної програми.
www.minagro.gov.ua
23.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах),
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській)
економічній зоні та на континентальному шельфі України»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах),
внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній
зоні та на континентальному шельфі України”, підготовленого на виконання розроблено
на виконання статей 27 та 30 Закону України “Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів” Міністерство аграрної політики та
продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Постанови розміщено на офіційних вебсайтах Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua та
Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту Постанови у письмовій та електронній формі
приймаються протягом місяця з дня опублікування за адресами:
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).
2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м.
Київ, 04053, www.darg.gov.ua).
Проект розроблений з метою затвердження Порядку здійснення спеціального
використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх
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частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській)
економічній зоні та на континентальному шельфі України яким створюється правовий
механізм для регулювання спеціального використання водних біоресурсів (крім
меліоративного вилову та любительського і спортивного рибальства), які перебувають в
умовах природної волі (крім видів занесених до Червоної книги України) суб’єктами
господарювання.
Проект містить положення, які висвітлюють його предмет регулювання,
визначають процедуру розподілу квот добування (вилову) водних біоресурсів для
промислового рибальства, регулюють питання резерву квот добування (вилову) водних
біоресурсів та розподілу квот добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових
цілей. Також, Проектом встановлюються обмеження промислового навантаження при
спеціальному використанні водних біоресурсів та висвітлюється власне процедура
добування (вилучення) водних біоресурсів, процедура щодо ведення та реєстрації
промислового журналу. Одним з аспектів нормативно-правового регулювання
відповідних правовідносин є розподіл ліміту спеціального використання водних
біоресурсів на квоти добування (вилову) шляхом визначення за кожним користувачем
частки добування (вилову) водних біоресурсів з подальшим її закріпленням у договорах
на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах).
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
здійснення
спеціального
використання
водних
біоресурсів
у
внутрішніх
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах,
територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному
шельфі України” (далі – Проект) розроблено на виконання статей 27 та 30 Закону
України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів”.
www.minagro.gov.ua
23.09.2013
Повідомлення про оприлюднення до проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до форми звітності № 1А–
риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__р.»
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво
продукції аквакультури за 20__р." підготовлений з метою удосконалення спеціальної
форми звітності для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють
виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах аквакультури та
коригування термінів її подання.
Прийняття зазначеного наказу дозволить покращити державний нагляд у сфері
виробництва та використання продукції аквакультури, забезпечить реалізацію державної
політики щодо ефективного розвитку аквакультури, яка є складовою частиною
державної аграрної та соціально-економічної політики, спрямованої на збільшення
обсягів виробництва корисної біологічної рибопродукції.
Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Мінагрополітики України www.minagro.gov.ua та Держрибагентства України www.
dkrg.gov.ua. (розділ "Регуляторна діяльність").
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу
можна надсилати протягом місяця з дня оприлюднення проекту наказу за адресами:
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1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001).
2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, 45 а, м. Київ,
04053).
Проект наказу розроблено з метою своєчасного одержання цілісної та достовірної
інформації щодо виробництва продукції аквакультури та покращення якості зведеної
інформації для забезпечення реалізації державної політики у сфері рибного господарства.
Проект наказу розроблено відповідно до абзацу 26 статті 9 Закону України "Про
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" з метою
удосконалення спеціальної форми звітності для юридичних осіб, фізичних осібпідприємців, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в
умовах аквакультури у частині корегування строків подачі звітності за формою 1А-риба,
з урахуванням термінів подачі річної форми звітності 1-риба територіальними органами
рибоохорони до територіальних органів Державної служби статистики України.
www.minagro.gov.ua
24.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 28 січня 2003 року № 14»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 28 січня 2003 року № 14” (далі проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про
його публікацію.
Дата оприлюднення: 24 вересня 2013 року
Стислий зміст проекту наказу:
проект наказу підготовлено з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ
Міністерства аграрної політики України від 28 січня 2003 року № 14 “Про затвердження
Порядку продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2003 року за № 205/7526, та 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 і від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та вимог
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28
грудня 1992 року № 731 та приведення у відповідність до Конституції України і
законодавства України.
Прийняття наказу визнає таким, що втратить чинність наказ Міністерства аграрної
політики України від 28 січня 2003 року № 14 “Про затвердження Порядку продажу на
публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських
підприємств”, який втратив свою актуальність та сприятиме спрощенню процедури
продажу майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.
Повний пакет документів до проекту наказу та Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу розміщено в мережі Інетрнент на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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 наказу розроблений з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ
Міністерства аграрної політики України від 28 січня 2003 року № 14 “Про затвердження
Порядку продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2003 року за № 205/7526, та приведення у відповідність до Конституції
України і законодавства України.
Проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики України від 28 січня 2003 року № 14” (далі – проект наказу)
підготовлено з метою визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної
політики України від 28 січня 2003 року № 14 “Про затвердження Порядку продажу на
публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських
підприємств”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року
за № 205/7526, та 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 і від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 та вимог Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №
731.
www.minagro.gov.ua
26.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про внесення змін до Положення про
системумоніторингу риболовних суден»
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про внесення змін до Положення про
систему моніторингу риболовних 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) та Державного агентства рибного господарства України
(www.darg.gov.ua).
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 (e-mail:drfi@ukr.net);
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України (www.minagro.gov.ua).
Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства
України.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
підготовлено у відповідності до Закону України “Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів”, Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23
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квітня 2011 року № 500 та з метою приведення нормативно-правового акта з безпеки
мореплавства флоту рибної промисловості у відповідність до чинного законодавства.
www.minagro.gov.ua
26.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України «Про затвердження порядку розроблення та
форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми»
Для отримання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту наказу,
підготовленого з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із
законодавством України, Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про публікацію проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта
рибогосподарської технологічної водойми"
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Свої зауваження та пропозиції можна надсилати до:
1. Міністерства аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).
2. Державного агентства рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м.
Київ, 04053, www.darg.gov.ua).
Прийняття наказу надасть можливість упорядкувати нормативно-правові акти з
порядку розроблення та форми паспорта рибогосподарської технологічної водойми,
відповідно до Закону України “Про аквакультуру”.
Строк, протягом якого від громадськості приймаються зауваження та пропозиції –
один місяць з дня оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження порядку розроблення та форми паспорта
рибогосподарської технологічної водойми".
Відповідно до статті 8 Закону України "Про аквакультуру" та пункту 8 Положення
про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом
Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, з метою забезпечення раціонального
використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та рибогосподарських
технологічних водойм.
www.minagro.gov.ua
27.09.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори»

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про
внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до законопроекту розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики України, Департамент землеробства
e-mail: (dmm84207@mail.ru).
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Основною метою проекту Закону є врегулювання питання щодо організації та
проведення державного контролю і нагляду з метою захисту території України від
проникнення та у зв’язку з оптимізацією системи більш ефективного контролю на етапі
профілактичних заходів запобігання незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів з території інших держав та забезпечення
виконання ряду заходів в галузі маківництва шляхом внесення змін до Закону України
“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.
Основними завданнями Держави є охорона території України від проникнення
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів з інших
держав, захист населення шляхом здійснення профілактичних заходів, що полягає в
обов'язковому державному контролю та нагляду, а також контролю за продукцією
іноземного походження (експортні та імпортні операції), інших об'єктів державного
контролю та нагляду, особливо що стосується галузі маківництва.
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори” (далі – проект Закону) підготовлений з
метою належного виконання функцій та завдань, покладених на державні органи
контролю, в частині незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів та в контролі за продукцією іноземного походження (експортні та імпортні
операції в галузі маківництва).
www.minagro.gov.ua
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27.09.2013
Уряд ініціює посилення контролю над побічними продуктами тваринного
походження
26 вересня 2013 року Урядом був схвалений законопроект «Про побічні продукти
тваринного походження, що не призначені для споживання людьми». Він став ще одним
документом, який адаптує вітчизняне законодавство до норм і вимог Європейського
Союзу. Це своєю чергою дозволить усунути бар’єри для отримання дозволу на експорт
продукції тваринництва на ринок ЄС та збільшити зацікавленість потенційних інвесторів
до підприємств, які займаються переробкою побічних продуктів тваринного походження.
26 вересня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект «Про побічні
продукти тваринного походження, що не призначені для споживання людьми». Документ
був розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства на виконання
Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава».
Адаптація вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я та життя людей,
тварин і рослин належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. І законопроект «Про побічні продукти тваринного
походження, що не призначені для споживання людьми» повністю гармонізований з
Регламентами ЄС (№ 1069/2009 та № 142/2011).
Так, законопроект встановлює ветеринарно-санітарні вимоги, спрямовані на
зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, які становлять побічні продукти
тваринного походження на різних етапах − від утворення та збору до використання,
утилізації або видалення таких продуктів. Зокрема, стосовно поділу побічних продуктів
тваринного походження залежно від ризику для здоров’я людей і тварин на три категорії,
застосування вимог та принципів щодо поводження з кожною з таких категорій. Це дасть
змогу значно зменшити ризики виникнення особливо небезпечних хвороб людей та
тварин.
На переконання урядовців, схвалений законопроект створює ефективну систему
поводження з побічними продуктами тваринного походження, сприяє посиленню
контролю щодо їх збирання, видалення, знешкодження та утилізації; забезпеченню
епізоотичного благополуччя в країні; недопущенню розповсюдження збудників
інфекційних хвороб та спалаху низки гострих інфекційних захворювань.
http://www.kmu.gov.ua
27.09.13 Фахівці Аграрного страхового пулу і Аграрного фонду України
працюють над удосконаленням договорів страхування
Фахівці Аграрного страхового пулу і Аграрного фонду України працюють над
удосконаленням договорів страхування посівів та врожаю озимих зернових культур, що
укладатимуться восени 2013 р.
Аграріям будуть запропоновані два продукти страхування на їх вибір - на весь
цикл виробництва і на період весна-літо. За договором страхування на весь цикл
виробництва аграрії зможуть застрахувати посіви і врожай практично від усіх погодних
ризиків. При виборі страхування посівів та врожаю на весну-літо аграрії можуть
самостійно застрахувати посіви озимих зернових культур на період перезимівлі.
Крім того, восени 2013 р. планується впровадити нову систему тарифікації за
програмами страхування озимих культур. Ставки премій для всього циклу вирощування
та на період весна-літо будуть переглянуті залежно від ступеня ризику регіонів і за
типами культур. Всі області України будуть розділені за трьома ризиковими зонами з
відповідним коригуванням ставок премій по зонах ризику. Також ставки премій будуть
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підвищені для озимого ячменю, що пов'язано з більш високим ступенем ризику даної
культури .
АПК -Інформ
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26.09.13 Урожай зерна в Україні складе 60 млн. тонн - Азаров.
За попередніми оцінками, урожай зерна в Україні в ц.р. складе 60 млн. тонн. Про
це 26 вересня заявив Прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході свого виступу на
засіданні українського уряду.
При цьому він зазначив, що в серпні експорт зерна досяг рекордного для цього
місяця рівня - 1,5 млн. тонн.
«Агропромислове виробництво в Україні є одним з ключових факторів, які
підтримують економічну динаміку в період нестійкого попиту на традиційні товари
українського експорту на зовнішніх ринках і економічних труднощів в більшості країн
світу», - підкреслив М.Азаров.
АПК -Інформ
26.09.13 В Україні будуть прискореними темпами розвивати виробництво
енергії з біомаси - Мінагропрод
В Україні будуть прискореними темпами розвивати виробництво енергії з біомаси.
Про це 26 вересня заявив директор департаменту інженерно-технічного забезпечення та
сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та
продовольства України Олександр Григорович.
«З боку Міністерства аграрної політики та продовольства України вживаються всі
можливі зусилля для розвитку виробництва біологічних видів палива з метою посилення
енергетичної безпеки та економічного процвітання нашої держави» , - заявив він.
АПК -Інформ
26.09.13 Азаров доручив профільним міністерствам почати роботу над
проектом зернового пулу України, Росії і Казахстану
Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству економічного
розвитку і торгівлі, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству
інфраструктури та Міністерству доходів і зборів почати роботу над проектом зернового
пулу з Росією та Казахстаном і здійснити ряд консультацій з російськими та казахськими
партнерами. Про це він заявив 26 вересня в ході свого виступу на засіданні українського
уряду.
«Експортний потенціал трьох країн сьогодні становить близько 70 млн. тонн
зерна. Узгоджена ринкова позиція трьох наших країн на зерновому ринку дозволить
суттєво зменшувати ризики коливань цінової кон'юнктури або взагалі уникати
кон'юнктурних втрат », - зазначив М.Азаров.
АПК -Інформ
25.09.13 Мінагропрод України ініціює введення обов'язкового укладання на
Аграрній біржі контрактів на експорт основних сільгосптоварів
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує зобов'язати
сільгоспвиробників і продавців укладати і реєструвати експортні контракти на
постачання аграрної продукції, яка є об'єктом державного цінового регулювання
(пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник і т.д.), на Аграрній біржі. Про це йдеться в
проекті постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання розвитку біржової
торгівлі сільськогосподарською продукцією », опублікованому на сайті Мінагропроду .
У пояснювальній записці до документу наголошується, що реалізація даної
пропозиції дозволить формувати загальнонаціональні та регіональні біржові індикатори
та визначати ціни для оподаткування операцій у сфері трансфертного ціноутворення на
внутрішньому ринку і при зовнішньоекономічних операціях.
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Метою постанови є здійснення експортного контролю переміщення
сільськогосподарської продукції через державний кордон та забезпечення цінової
стабільності на продукцію сільського господарства в країні .
АПК -Інформ
25.09.13 ВР України може зобов'язати аграріїв регулярно проводити
лабораторний аналіз якості грунтів
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 3316 від 24.09.2013 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого використання земель
сільськогосподарського призначення», метою якого є стимулювання раціонального
використання сільськогосподарських земель та запобігання їх виснаження.
В Україні знижується родючість грунтів, оскільки землекористувачі не зацікавлені
в їх збереженні . На думку експертів Української Аграрної Асоціації, в країні існує
необхідність перейти до нового, більш простого і ефективного методу контролю над
родючістю грунтів, а також створити економічні стимули для землекористувачів дбати
про стале використання і збереження сільськогосподарських земель.
Законопроектом № 3316 вводиться обов'язковий регулярний лабораторний аналіз
якості грунтів на основі державних стандартів. Показники вимірюються акредитованою
лабораторією при взятті землі в оренду, а також кожні 6 років. У разі зниження якісного
стану грунтів землекористувач зобов'язується відшкодувати власнику збитки. Жорсткіше
буде каратися неналежне використання земель, що призвело до грунтовтоми пропонується збільшити штрафи з 50-100 до 100-150 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Крім того, законопроект врегулює інші питання орендних відносин:
- Пропонується ввести мінімальний термін оренди ріллі і багаторічних насаджень 12 років, що створить передумови для формування стійких орендних відносин і
забезпечить відповідальне ставлення землекористувачів до орендованих земель;
- Вводиться виключно грошова форма розрахунків за оренду землі;
- Зменшується кількість істотних умов договору оренди з 11 до 3. Така норма
дозволить зменшити кількість випадків дострокового розірвання договорів і спростити
сам процес їх укладення;
- Скасовується така категорія, як невід'ємна частина договору, в тому числі акт
прийому-передачі, що зменшить кількість непотрібних документів, що супроводжуть
укладення договору оренди, і, відповідно, витрати на його укладення;
- Вводиться публічність даних про користувачів на кадастровій карті, що
сприятиме прозорості земельних відносин завдяки відкритості інформації про власників і
користувачів землі на електронній кадастровій карті.
АПК -Інформ
24.09.13 Уряд України затвердив склад Ради підприємців при Кабміні
Кабінет Міністрів України розпорядженням № 713-р від 04.09.2013 р. затвердив
склад Ради підприємців при уряді.
Згідно з документом, головою ради призначений президент Української аграрної
конфедерації Леонід Козаченко.
Зокрема, до складу ради увійшли президент Української зернової асоціації
Володимир Клименко, президент об'єднання «Укркондпром» Олександр Балдинюк,
асоціації «УкрМясоМолЕкспорт» Сергій Гуринов, голава наглядової ради Української
асоціації фумігації та захисту рослин Сергій Тала, президент Української асоціації
виробників і переробників сої Віктор Тимченко.
АПК -Інформ
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24.09.13 Президент України змінив голову Держсільгоспінспекції
Президент України Віктор Янукович Указом № 525/2013 від 24.09.2013 р.
призначив Владислава Гончаренка головою Державної інспекції сільського
господарства.
Раніше зазначену посаду обіймав Микола Вашешніков, звільнений Указом
Президента № 524/2013 від 24.09.2013 р.
АПК -Інформ
24.09.13 Недоліки законодавства України про трансферне ціноутворення
збільшують ризики трейдерів - УАК
Недоліки законодавства України про трансферне ціноутворення збільшують
ризики трейдерів. Про це йдеться у зверненні Української аграрної конфедерації до
прем'єр-міністра України Миколи Азарова, текст якого опублікований 20 вересня на
сайті УАК. Зокрема, як зазначається в документі, істотними недоліками чинного
законодавства є неврегульованість особливостей визначення звичайних цін і ринкового
діапазону цін на сільськогосподарську продукцію, яка експортується за форвардними і
ф'ючерсними контрактами, а також ринкового діапазону рентабельності операцій з
відповідними видами товарів.
Також належним чином не визначені перелік та пріоритетність джерел інформації,
які використовуються для визначення ціни контрольованої операції, і не врегульовано
порядок отримання платниками податків та органом контролю інформації про ринкові
ціни на продукцію аграрного сектора.
У зв'язку з цим УАК звертається до прем'єр-міністра України М.Азарова з
проханням доручити Міністерству аграрної політики та продовольства України створити
робочу групу з питань особливостей здійснення податкового контролю за трансферним
ціноутворенням в агропромисловому комплексі.
АПК -Інформ
20.09.2013 Кабмін України завершив роботу над новим законопроектом, який
регламентує якість продуктів харчування
Кабінет Міністрів України завершив роботу над новим базовим законопроектом,
який регламентує якість і безпеку харчової продукції. Згідно з документом, виробники
будуть зобов'язані використовувати систему HACCP .
За словами учасників ринку, дана ініціатива дозволить боротися з
фальсифікаторами.
У відповідності до системи HACCP вводиться принцип відстежування. Він
означає, що виробникам доведеться вести суворий облік того, яку сировину вони
купують і кому продають свою продукцію. Ці дані будуть об'єднані в єдину базу, що
дозволить швидко відстежити поширення неякісної продукції. Як приклад використання
такої бази в пояснювальних документах до законопроекту наводяться випадки виявлення
у молоці афлатоксину в Німеччині в березні ц.р.
"Джерелом зараження була кукурудза, імпортована з Сербії . Завдяки системі було
визначено, на які ферми потрапив цей корм, що дозволило вчасно вжити заходів для
захисту споживачів" , - йдеться в документі.
Законопроект також передбачає, що відповідальність за неякісну продукцію
покладається не тільки на фізичних осіб, а й безпосередньо на підприємства. Зокрема,
Кодекс про адміністративні правопорушення пропонується доповнити нормою, згідно з
якою за порушення параметрів безпеки продуктів харчування накладається штраф у
розмірі 25-35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-595 грн.) для фізосіб і
40-55 неоподатковуваних мінімумів (680 - 935 грн.) для посадових осіб. Відмова від
вилучення небезпечних продуктів харчування з обігу тягне штраф у розмірі 135-165
неоподатковуваних мінімумів ( 2295-2805 грн.) для фізосіб і 210-279 неоподатковуваних
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мінімумів (3570-4590 грн.) для посадових осіб. За порушення норм відстежування штраф
складе 30-40 неоподатковуваних мінімумів ( 510-680 грн.).
При цьому Кримінальний кодекс пропонується доповнити статтями за оборот
неякісних продуктів, які заподіяли шкоду здоров'ю. Якщо він визнаний легким, винні
караються штрафом у розмірі 225-375 неоподатковуваних мінімумів (3825-6375 грн.),
або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами
терміном до року. Якщо неякісні продукти заподіяли шкоду середнього або тяжкого
характеру, то винні мають бути покарані виправними роботами або ж ув'язненням
терміном на 2-5 років. Якщо вживання неякісних продуктів призвело до смерті, то термін
тюремного ув'язнення складе 5-10 років.
АПК -Інформ
18.09.2013 Мінагропрод України визначив розмір бюджетної позики для
проведення заставних закупівель зерна
Міністерство аграрної політики та продовольства України встановило розмір
бюджетної позики для проведення Аграрним фондом заставних закупівель зерна в 2013/
14 МР на рівні 50 % від мінімальної інтервенційної ціни.
Розмір бюджетної позики для закупівлі м'якої пшениці групи «А» 1 класу
встановлено на рівні 1010,5 грн./т , 2 класу - 920,5 грн./т , 3 класу - 868 грн./т. Для
пшениці м'якої групи «Б» 4 класу позику складе 833,5 грн./т, 5 класу - 740 грн./т, 6 класу
- 718,5 грн./т. Для заставних закупівель пшениці твердої 1 класу бюджетну позику
встановлено на рівні 1090,5 грн./т , 2 класу - 962,5 грн./т, 3 класу - 906,5 грн./т , 4 класу 893 грн./т, 5 класу - 764 грн./т.
За жито 1 класу бюджетну позику передбачено на рівні 800,5 грн./т, 2 класу - 762,5
грн./т , 3 класу - 726,5 грн./т.
Для ячменю 1 класу позика складе 862,5 грн./т, 2 класу - 800 грн./т, 3 класу - 783,5
грн./т. На закупівлю кукурудзи для продуктів дитячого харчування вона встановлена у
розмірі 841,5 грн./т, для харчових концентратів і продуктів - 793 грн./т , виробництва
крупи і борошна - 766 грн./т, виробництва крохмалю і патоки - 766 грн./т, для кормових
потреб - 738,5 грн./т.
АПК -Інформ
18.09.2013 Український уряд одноголосно схвалив проект Угоди про
асоціацію з ЄС
Кабінет Міністрів України на засіданні 18 вересня одноголосно схвалив проект
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Про це повідомив на
брифінгу голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський.
«Я не бачу причин для зриву підписання Угоди про асоціацію з боку
Європейського союзу , особливо після сьогоднішнього рішення України», - повідомив
він.
Я.Томбінскій підкреслив, що це дуже важливий і рішучий крок українського уряду
і додав, що тепер необхідно щодня наполегливо працювати, щоб реалізувати намічені
кроки.
АПК -Інформ
16.09.2013 Мінагропрод України ініціює створення держпідприємства
«Біопаливо»
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує створити
державне підприємство «Біопаливо», яке повинне буде займатися виробництвом
біоетанолу та біопалива на потужностях спиртових заводів. Про це йдеться в проекті
постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України та визнання такої, що втратила чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 2 лютого 2011 року», опублікованому на сайті Мінагропроду .
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Як наголошується в документі, виробничі потужності заводів, на базі яких
пропонується створити ДП «Біопаливо», становлять близько 150 тис. тонн біоетанолу
(біокомпонентів ) на рік. Однак у зв'язку з тим, що стосовно цих підприємств порушено
справи про банкрутство, до їх реорганізації пропонується приступити після
врегулювання питання про укладення мирових угод.
На перепрофілювання та модернізацію спиртових заводів необхідно направити
300 млн. грн., що дозволить збільшити виробничі потужності з виробництва біоетанолу
до 350 тис. тонн на рік, а значить, і забезпечити потребу внутрішнього ринку в ньому.
У Мінагропроді вважають, що реалізація даного проекту дозволить країні
поетапно замінити 5-7% традиційних бензинів, у т.ч. імпортованих, альтернативними
видами палива, що зменшить залежність України від імпорту нафтопродуктів.
АПК -Інформ
16.09.2013 В Україні реєстрацію права оренди сільгоспземель спростять законопроект
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 3237 від 12.09.2013 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень
нотаріусів та особливостей реєстрації похідних прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення», розроблений народним депутатом України
Олегом Кулінічем за участю Української аграрної асоціації.
На думку експертів УАА, діюча система реєстрації права оренди земель
сільгосппризначення - одна з найбільших проблем для українських аграріїв.
Для реєстрації права оренди необхідно, щоб власником було зареєстровано право
власності на земельну ділянку. В Україні власники орних земель - це, переважно, літні
люди, яким фізично важко особисто займатися оформленням документів. У результаті
багато хто з аграріїв не можуть зареєструвати права оренди і змушені працювати в
напівлегальних умовах при тому, що мають абсолютно офіційно укладені договори, за
якими платять власникам землі орендую плату.
«Законопроект № 3237 покликаний удосконалити процедуру державної реєстрації
прав оренди на земельні ділянки сільгосппризначення. Його прийняття дозволить значно
спростити і прискорити реєстрацію прав оренди і буде сприяти більш швидкому та
ефективному наповненню Державного реєстру прав даними про права власності на
земельні ділянки. Законопроект органічно доповнює останні ініціативи Міністерства
юстиції та Державної реєстраційної служби по збільшенню повноважень нотаріусів», зазначив глава УАА Володимир Макар.
Основні положення законопроекту :
- Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, оформленого до 1
січня 2013 р., здійснюється на підставі заяви, поданої власником, орендарем чи
уповноваженою ними особою, одночасно з державною реєстрацією права власності на
таку ділянку;
- Подача власником або орендарем заяви про реєстрацію прав оренди земельних
ділянок відбувається не тільки в письмовій, а й електронній формі;
- Забезпечується безперешкодний доступ нотаріусів до відомостей Державного
земельного кадастру в електронному вигляді, в т.ч. надається можливість формування
виписки з Держземкадастру про земельну ділянку;
- Кабінет Міністрів України до 1 січня 2015 р. зобов'язує забезпечити
автоматизоване перенесення записів Державного реєстру земель до Державного реєстру
прав;
- Введена відповідальність реєстраторів за порушення встановлених законом
строків внесення відомостей до Держреєстру, вимагання не передбачених законом
документів у вигляді штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
АПК -Інформ
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16.09.2013 Міндоходов України пропонує проіндексувати ФСП - законопроект
Міністерство доходів і зборів України пропонує визначити базою для сплати
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП ) проіндексовану станом на початок
звітного року нормативно-грошову оцінку сільськогосподарських земель. Про це йдеться
в законопроекті "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
реформування фіксованого сільськогосподарського податку, розширення кола
податкових агентів екологічного податку, визначення платниками збору за спеціальне
використання води", оприлюдненому на сайті міністерства 13 вересня.
Як наголошується в пояснювальній записці до документа, в даний час розмір
ставки ФСП розраховується як відсоток від нормативно-грошової оцінки землі,
проведеної ще в 1995 р., і становить у середньому 6 грн./га .
У зв'язку з цим з метою дотримання основних принципів податкового
законодавства, збільшення надходжень до місцевого бюджету пропонується визначення
бази оподаткування ФСП з урахуванням індексації в установленому порядку
нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь станом на 1 січня базового
податкового ( звітного) року.
АПК -Інформ
13.09.2013 Український уряд буде підтримувати реалізацію великих
українсько - нідерландських проектів в АПК - Азаров
Прем'єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв урядову підтримку спільним
українсько - нідерландським проектам в агропромисловому комплексі. Про це він заявив
13 вересня під час зустрічі з керівництвом компаній агропромислового сектора
Нідерландів.
При цьому він підкреслив, що перспективною, зокрема, є співпраця в галузі
тваринництва та переробної галузі.
«Ми готові на державному рівні підтримувати реалізацію таких спільних
проектів» , - додав Прем'єр-міністр.
У свою чергу, представники нідерландського аграрного бізнесу відзначили, що
Україна має надзвичайно родючі грунти, одночасно Нідерланди мають високорозвинені
технології в АПК, а тому співпраця українських та нідерландських аграріїв надзвичайно
перспективна і вигідна обом країнам. Разом з тим представники АПК Нідерландів
відзначили, що вони виступають проти штучних обмежень у торгівлі, оскільки відкритий
ринок сприяє розвитку конкуренції та новаторства.
АПК -Інформ
12.09.2013 Мінагропрод України пропонує підвищити мінімальну ціну на
цукор
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує на 2014/15
МР підвищити мінімальну ціну на цукор на 1 % по відношенню до діючої в поточному
сезоні ціни - до 4722,68 грн./т (без урахування ПДВ). Про це йде мова в проекті урядової
постанови, опублікованої 11 вересня на сайті Мінагропроду .
Також, згідно з документом, пропонується в наступному сезоні встановити
мінімальну ціну на цукровий буряк на рівні 343,55 грн./т (без урахування ПДВ).
Крім того, проект постанови передбачає, що граничний обсяг квоти цукру на
внутрішній ринок у зазначений період становить 1,811 млн. тонн.
АПК -Інформ
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12.09.2013 Перелік країн, угоди з резидентами яких будуть підпадати під дію
закону про трансферне ціноутворення, визначатиме Кабмін України - експерт
В Україні, відповідно до закону про трансферне ціноутворення, контроль за
торговими операціями буде вестися в залежності від типу контрагентів і суми угод. Про
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це 11 вересня в ході свого виступу на круглому столі «Експорт зерна через порти
України» повідомила менеджер компанії EY Україна Анна Джонсон.
Так, за її словами, будуть контролюватися операції з нерезидентами України,
тобто коли товар продається за кордон. Також будуть контролюватися операції з
резидентами, але тільки з збитковими компаніями, неплатниками ПДВ та платниками
єдиного фіксованого податку. Третя група контрагентів - це операції з нерезидентами
України з низькоподаткових юрисдикцій, тобто там, де ставка податку на прибуток
нижче, ніж в Україні.
«У законі прописано, що ставка податку на прибуток повинна бути на 5 % нижче.
Але як її трактували раніше? Від 19% забирали 5% і отримували 14%. Тобто торговельні
операції з країнами, де податок на прибуток становить до 14%, підпадають під дію
закону про трансферне ціноутворення. Зараз же розрахунок проводиться наступним
чином: 19% множимо на 0,95 і отримуємо 18,05 %, тобто під контроль потрапляють
опреціі з резидентами тих країн, де ставка податку на прибуток становить до 18,5 %», пояснила експерт.
Крім того, А. Джонсон уточнила, що перелік країн, торгівля з якими підпадає під
дію закону про трансферне ціноутворення, повинен затверджуватися Кабінетом
Міністрів України. Також до цього списку будуть входити країни, в яких існує
можливість підтвердження вищої ставки податку на прибуток.
Що стосується суми угод, як зазначила експерт, контролюватися будуть ті
операції, сума яких перевищує 50 млн. грн. на рік.
«При цьому перевірка повинна наступати з того моменту, коли сума перевищила
50 млн. грн. До цього операції контролю не підлягають» , - підкреслила вона.
А. Джонсон також уточнила, якщо компанії не подають звіт за операціями, які
підпадають під дію закону про трансферне ціноутворення, то на них буде накладено
штраф у розмірі 5 % від усієї суми контрольованих угод .
АПК -Інформ
11.09.2013 Скасування сертифікації зерна в Україні дозволить скоротити
період оборотності зерновозів - В.Клименко
На сьогоднішній день міжвідомча робоча група з питань логістичних витрат і
підвищення ефективності експорту в 2013/14 МР при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України опрацьовує три основні напрямки щодо поліпшення зернової
логістики. Про це 11 вересня в ході свого виступу на круглому столі «Експорт зерна
через порти України» заявив президент Української зернової асоціації Володимир
Клименко.
У першу чергу, як він зазначив, в Україні необхідно скасувати сертифікацію зерна,
що дозволить істотно скоротити термін оборотності зерновозів.
Також робочою групою, за словами президента УЗА, розробляється механізм
скасування штрафних санкцій для автомобілів, що займаються транспортуванням зерна.
Зокрема, йдеться про надання дозволу на рух автозерновозів з перевищенням вагових
габаритів.
Також, за словами експерта, для поліпшення зернової логістики необхідно
провести поглиблювальні роботи по Дніпру, що дозволить збільшити обсяги експорту
зернових річковим транспортом.
«На сьогоднішній день такі роботи за свої кошти має намір провести «Нібулон».
Однак у зв'язку з рядом причин реалізувати даний проект компанія не може», підкреслив В.Клименко.
АПК -Інформ
10.09.13 Мінагропрод України виступає за скасування «внутрішньої»
сертифікації зерна
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Міністерсво аграрної політики та продовольства України подав до Верховної Ради
урядовий законопроект "Про внесення змін до закону України "Про зерно та ринок зерна
України ".
Зокрема, як зазначається в повідомленні, законопроектом пропонується скасувати
так звану «внутрішню» сертифікацію зерна при відвантаженні зерна на елеватори,
оскільки в портах здійснюється відповідна процедура - сертифікація зерна на експорт.
Прийняття даного документа стане наступним етапом у процесі дерегуляції
аграрного ринку, ініційованому міністром аграрної політики та продовольства Миколою
Присяжнюком.
Зокрема, проект закону дозволить зменшити вартість зернової логістики. Так,
виробники зерна зможуть заощадити при його перевалці в портах, а зернотрейдери
оптимізують процес відправки зерна на експорт, що сприятиме закріпленню іміджу
України як надійного постачальника зерна, а також дозволить прискорити виконання
експортних контрактів на постачання запланованих 30 млн. тонн зернових у поточному
сезоні .
Крім того, спрощення процедури сертифікації допоможе зменшити тиск
контролюючих органів на виробників зерна і зернотрейдерів.
АПК -Інформ
09.09.2013 В Україні може бути встановлений мінімальний термін оренди
сільгоспземель - законопроект
У Верховній Раді України від 6 вересня зареєстровано законопроект (реєстр. №
3206), згідно з яким мінімальний термін оренди земель сільськогосподарського
призначення має становити 10 років. Автором документа є народний депутат Василь
Кравчук (фракція "Батьківщина").
На думку В.Кравчука, такі терміни є оптимальними, оскільки дозволяють
сільгоспвиробникам прогнозувати свою діяльність і забезпечувати продовольчу безпеку
країни.
Як наголошується в пояснювальній записці, в даний час в Україні на більшій
частині території діє короткострокова оренда земель сільгосппризначення - до п'яти
років, що не сприяє їх раціональному використанню.
АПК -Інформ
06.09.2013 Парламент України прийняв за основу законопроект про
стимулювання залучення інвестицій.
Верховна Рада України на засіданні 5 вересня прийняла в першому читанні проект
закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання залучення
інвестицій.
Законопроект (реєстр. № 2101) спрямований на забезпечення подальшого
вдосконалення механізму державної підтримки інвестиційної діяльності суб'єктів
господарювання в пріоритетних видах економічної діяльності та запобігання
необгрунтованих втрат бюджету.
Документом, зокрема, передбачається внесення змін до Закону України «Про
інвестиційну діяльність» в частині доповнення переліку шляхів державної підтримки для
реалізації інвестиційних проектів заходами підтримки (особливості оподаткування),
передбаченими Законом «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць».
Також до закону "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць" вноситься доповнення, яке
передбачає визначення на законодавчому рівні на довгостроковий період переліку
пріоритетних напрямів економічної діяльності, щодо яких передбачається надавати
держпідтримку для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
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Крім того, передбачається застосування єдиного, визначеного законом «Про
інвестиційну діяльність», порядку відбору та державної реєстрації інвестиційних
проектів, усунення дублювання повноважень державних органів з вирішення питань,
пов'язаних з наданням держпідтримки інвестиційним проектам у пріоритетних галузях
економіки.
АПК -Інформ
06.09.2013 Парламент України скасував обов'язкову атестацію виробників
молочної продукції
Верховна Рада України на засіданні 5 вересня прийняла в другому читанні
законопроект № 2938, поданий на розгляд парламенту урядом України, яким
скасовується ряд дозвільних документів, які повинні отримувати виробники харчової
продукції.
Документом, зокрема, передбачається внесення змін до Закону України «Про
молоко та молочні продукти», згідно з якими з нього виключаються норми в частині
проведення атестації виробництва (переробки).
Дана міра обумовлена тим фактом, що на вказані види діяльності видаються
документи дозвільного характеру: ветеринарні документи (для переміщення товарів) та
експлуатаційні дозволи (для здійснення діяльності об'єктів). Крім того, щодо виробників
молока, молочної сировини і молочних продуктів здійснюються планові та позапланові
заходи державного контролю.
Також прийнятим законом для виробників молочної продукції встановлюється
вимога про необхідність впровадження на виробництві постійно діючих процедур, що
базуються на принципах Системи управління безпекою харчових продуктів (НАССР) .
АПК -Інформ
05.09.2013 Парламент України прийняв у першому читанні законопроект про
збільшення в 2 рази ввізних мит на імпортну продукцію
Верховна Рада України на засіданні 5 вересня прийняла в першому читанні
законопроект № 2105а, розроблений Кабінетом Міністрів України, який передбачає
збільшення в 2 рази повних ставок ввізних мит практично на всі види продукції, що
імпортується в Україну.
Дана міра, на думку розробників законопроекту, не суперечить вимогам СОТ і
приймається з метою «забезпечення достовірності декларування відомостей про країну
походження товарів та обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі».
Необхідність підвищення повних ставок ввізних мит КМУ пояснює тим, що в
даний час для 86,6 % підкатегорій митного тарифу України встановлено однаковий
рівень повної і пільгової ставки ввізного мита, що не стимулює імпортерів до
декларування відомостей про країну походження товарів.
Законопроектом передбачено, що вказане підвищення ставок ввізного мита має
набути чинності з 1 січня 2014.
АПК -Інформ
05.09.2013 Уряд України схвалив законопроект про спрощення видачі
сертифікатів відповідності
Уряд України на засіданні 4 вересня підтримав розроблений Мінекономрозвитку
законопроект, яким вносяться зміни до Декрету КМУ «Про стандартизацію і
сертифікацію» з метою спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності та
свідоцтв про визнання відповідності.
Зокрема, проект закону передбачає, що реєстраційні номери сертифікатів
відповідності та свідоцтв про визнання відповідності в державній системі сертифікації
будуть присвоюватися органами з сертифікації.
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«Це дозволить виробникам - суб'єктам господарювання скоротити витрати часу,
пов'язані з отриманням відповідних документів», - відзначили в департаменті технічного
регулювання Мінекономрозвитку.
При цьому для узагальнення інформація про видані сертифікати та свідченнях
буде надаватися органами з сертифікації до Реєстру , який веде Мінекономрозвитку.
Крім того , законопроектом передбачається перехід від обов'язкової сертифікації
до системи оцінки відповідності шляхом визначення кінцевої дати дії Декрету КМУ «
Про стандартизацію і сертифікацію» як законодавчого акту, що регулює державну
систему сертифікації в Україні . Це дозволить здійснити перехід до оцінки відповідності
продукції вимогам технічних регламентів до 1 січня 2020
«На сьогодні вже прийнято 42 технічних регламенти , з яких впроваджено 29. З
2020 р. буде запроваджено останній технічний регламент , який забезпечить скасування
Переліку продукції , що підлягає обов'язковій сертифікації . По закінченні терміну дії
Декрету оцінка відповідності продукції здійснюватиметься на відповідність вимогам
технічних регламентів » , - пояснили в департаменті.
У цілому, на думку експертів Мінекономрозвитку, прийняття зазначеного
законопроекту створить сприятливі умови для вільної конкуренції при здійсненні
підприємницької діяльності виробників та імпортерів продукції, а також призведе до
скорочення витрат часу і коштів при митному оформленні товарів.
АПК -Інформ
03.09.2013 Парламент України прийняв закон про виробництво та обіг
органічної сільгосппродукції
Верховна Рада України на засіданні 3 вересня прийняла в цілому Закон «Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» з
урахуванням пропозицій Президента України. Народні депутати, зокрема, підтримали
пропозицію Президента України доповнити закон визначенням таких термінів:
- Орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини) підприємство, установа, організація або їх підрозділ, які визначені в установленому
законодавством порядку і здійснюють діяльність з оцінки та підтвердження
відповідності виробництва органічної продукції (сировини);
- Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення
відповідних процедур оцінки відповідності, у тому числі оцінки, тих що довели
виконання встановлених вимог.
Верховна Рада також підтримала пропозицію Глави держави визначити у законі,
що «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі оцінки
відповідності, призначає органи з оцінки відповідності виробництва органічної продукції
(сировини) , організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації, організовує
нагляд за проведенням робіт з оцінки відповідності призначеними органами з оцінки
відповідності та здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про
підтвердження відповідності».
Нагадаємо, що Закон України «Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини» був у цілому прийнятий парламентом 18
вересня 2012 року, а 29 жовтня 2012 р. Глава держави повернув документ зі своїми
зауваженнями на повторний розгляд ВР України.
АПК -Інформ
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
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СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СОЇ ТА РІПАКУ
У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.
Дем’янчук В.В.,
експерт ІРАР, канд. с-г наук
Світове виробництво сої у 2013/14 маркетинговому році (рис. 1) очікується в
обсязі 281,66 млн. т., що перевищить минулорічний показник на 14,18 млн. тонн (на
5,3%). При цьому обсяги світового експорту зростуть до 107,3 млн. т. (на 9,56 млн. т. або
на 9,8%).

1.
Світове виробництво сої у 2006/07 – 2013/14 маркетингових роках (джерело USDA).
Слід зазначити, що протягом останніх 5 маркетингових років суттєво
зміцнюються тенденції до зростання виробництва сої в світі, протягом 2008/09 – 2012/13
МР обсяги її виробництва зросли на 55,9 млн. т. (на 26,4%), експорту – на 20,5 млн. т. (на
26,6%), загального внутрішнього споживання – на 36,7 млн. т. (на 16,6%) при збільшенні
посівних площ на 12,27 млн. гектарів (на 12,7%).

2.
Провідні виробники сої в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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У поточному маркетинговому році в якості провідних виробників сої (рис. 2)
визначаються Бразилія (88 млн. т.), США (85,71 млн. т.), Аргентина (53,5 млн. т.), Індія
(12,3 млн. т.), Китай (12,2 млн. т.), Парагвай (9 млн. т.), Канада (5,15 млн. т.), Уругвай
(3,12 млн. т.), Україна (2,8 млн. т.) та Болівія (2,31 млн. т.). У порівнянні з минулим
маркетинговим роком очікується, що виробництво сої збільшиться - у Бразилії на 6 млн.
т. (на 7,3%), в США – на 3,64 млн. т. (на 4,4%), в Аргентині – на 4,1 млн. т. (на 8,3%).

3.
Провідні експортери сої в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Очікується, що провідними експортерами сої у 2013/14 маркетинговому році (рис.
3) будуть Бразилія (42,5 млн. т.), США (37,3 млн. т.), Аргентина (12,7 млн. т.), Парагвай
(5,5 млн. т.), Канада (3,45 млн. т.), Уругвай (3,04 млн. т.) та Україна (1,9 млн. т.), на яких
припадатиме 98,9% світового її експорту.
Слід підкреслити, що у поточному маркетинговому році збільшення обсягів
світової торгівлі соєю відбуватиметься, головним чином, за рахунок Аргентини, яка
може збільшити обсяги експорту, у порівнянні із минулим маркетинговим періодом,
майже вдвічі (на 6,28 млн. т.).
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Серед головних імпортерів сої у 2013/14 МР (рис. 4)–Китай (69 млн. т.), ЄС (12,1
млн. т.), Мексика (3,55 млн. т.), Японія (2,76 млн. т.), Тайвань (2,5 млн. т.), Індонезія (2,1
млн. т.), Тайланд (2,03 млн. т.), Єгипет (1,7 млн. т.), В’єтнам (1,38 млн. т.). Слід
зауважити, що обсяги імпорту сої до країн-головних її імпортерів у поточному
маркетинговому році практично на рівні минулорічних показників, за виключенням
Китаю, який збільшує імпорт сої на 9,5 млн. т. (на 16%).

БЮЛЕТЕНЬ

4.
Провідні імпортери сої в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).

5.
Виробництво сої в Україні у 2006/07 – 2013/14 маркетингових роках (джерело
- USDA).
В Україні виробництво сої у 2013/14 МР очікується в обсязі 2,8 млн. т., що на 395
тис. т., або на 16,4% , більше від минулого року (рис. 5). Обсяги експорту зростуть на
350 тис. т. (на 22,6%). До цього слід додати, що протягом 2008/09 – 2012/13 МР
виробництво сої в Україні збільшилося у 2,96 рази, експорт - у 5,6 рази, посівні площі – у
2,6 рази при тому, що обсяги загального внутрішнього споживання зросли в 1,8 рази.
Світове виробництво соєвої олії у 2013/14 МР (рис. 6) очікується в обсязі 44,36
млн. т. (на 1,62 млн. т. або на 3,8% більше від 2012/13 МР), обсяги експорту зростуть на
157 тис. т. (на 1,8%). В цілому ринок соєвої олії виглядає достатньо стабільним, при
зростанні обсягів її світового виробництва за останні 7 маркетингових років на 17,4% та
збільшенні обсягів загального внутрішнього споживання соєвої олії в світі на 19,2%,
обсяги світової торгівлі зменшилися на 15,7%.
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6.
Світове виробництво соєвої олії у 2006/07 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Слід зауважити, що в рейтинговому плані склад основних світових виробників
соєвої олії у 2013/14 МР не відрізняється від минулого маркетингового року (рис. 7). Це
наступні країни – Китай (12,21 млн. т.), США (8,63 млн. т.), Аргентина (7,13 млн. т.),
Бразилія (7,1 млн. т.), ЄС (2,22 млн. т.), Індія (1,78 млн. т.), Мексика (680 тис. т.),
Парагвай (615 тис. т.), Російська Федерація (455 тис. т.), Тайвань (387 тис. т.), Японія
(378 тис. т.) та Болівія (373 тис. т.), на які сумарно припадає 94,6% світового виробництва
соєвої олії. Також очікується, що виробництво соєвої олії збільшиться у Китаї (на 640
тис. т. або на 5,2%), Аргентині (на 790 тис. т. або на 12,5%) та Бразилії (на 410 тис. т. або
на 5,8%).

7.
Провідні виробники соєвої олії в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
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Відповідно, серед провідних експортерів соєвої олії у 2013/14 МР (рис. 8) –
Аргентина (4,56 млн. т.), Бразилія (1,45 млн. т.), ЄС (700 тис. т.), Парагвай (565 тис. т.),
США (476 тис. т.), Болівія (240 тис. т.), Російська Федерація (160 тис. т.), Малайзія (140
тис. т.), Південна Африка (75 тис. т.), Норвегія (71 тис. т.). При цьому очікується, що її
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експорт збільшиться - з Аргентини - на 525 тис. т. (на 11,5%), Бразилії – на 250 тис. т.
(на 17,2%), зменшиться – із США – на 499 тис. т. (на 51,2%).

8.
Провідні експортери соєвої олії в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Також, у порівнянні із 2012/13 МР, не очікується певних суттєвих змін в складі
провідних світових імпортерів соєвого масла – Китай (1,55 млн. т.), Індія (1,15 млн. т.),
Іран (650 тис. т.), Алжир (525 тис. т.), Бангладеш (415 тис. т.), Марокко (390 тис. т.),
Венесуела (370 тис. т.), Південна Корея (350 тис. т.), Перу (350 тис. т.), ЄС (300 тис. т.),
Колумбія (250 тис. т.), Єгипет (250 тис. т.).

9.
Провідні імпортери соєвої олії в світі у 2012/13 та 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

Прогноз виробництва соєвої олії в Україні у 2013/14 МР (рис. 10) становить 113
тис. т. (практично на рівні минулого року). З 2006/07 по 2012/13 маркетинговий рік
виробництво соєвої олії в Україні зросло з 79 до 129 тис. т., експорт – збільшився з 9 до
70 тис. т., а рівень загального внутрішнього споживання – зменшився з 70 до 59 тис. т.
Порівняно з 2012/13 МР, у поточному маркетинговому році очікується зменшення
обсягів експорту соєвої олії на 20 тис. т. (на 28,6%), - до 50 тис. т.
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10.
Виробництво соєвої олії в Україні у 2006/07 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Ринок насіння ріпаку та ріпакової олії є достатньо активно зростаючою складовою
світового ринку олійних культур.
Протягом 2006/07 – 2012/13 маркетингових років виробництво ріпаку зросло з
45,2 до 62,9 млн. т. (на 39,2%), загальне внутрішнє його споживання – з 46,2 до 65,2 млн.
т. (на 41,1%), обсяг світової торгівлі зріс в 1,8 рази, його посівні площі – на 35,5%.

11.
Світове виробництво насіння ріпаку
роках (джерело - USDA).

Випуск
№84
30 вересня
2013 року

у 2006/07 – 2013/14 маркетингових

Світове виробництво насіння ріпаку у 2013/14 МР (рис. 11)передбачається в обсязі
66,5 млн. т., що більше від попереднього року на 3,6 млн. т. (на 5,7%). Обсяги експорту
зростуть на 569 тис. т. (на 4,7%) та становитимуть 12,67 млн. т.
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12.
Провідні виробникинасіння ріпаку у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Основні світові виробники ріпаку у 2013/14 МР (рис. 12)– ЄС (20,7 млн. т.),
Канада (15,15 млн. т.), Китай (14,2 млн. т.), Індія (7 млн. т.), Австралія (3,2 млн. т.),
Україна (1,2 млн. т.), Російська Федерація (1,3 млн. т.), Японія (1 млн. т.), США (870 тис.
т.), Білорусь (700 тис. т.). Передбачається, що у поточному році виробництво ріпаку
збільшиться – у ЄС (на 1,5 млн. т. або на 7,7%), Канаді (на 1,3 млн. т. або на 9,2%),
Україні (на 1 млн. т. або на 83%), Російській Федерації (на 265 тис. т. або на 25,6%),
зменшиться - в Австралії (на 698тис. т. або на 17,9%), США (на 242 тис. т. або на 21,6%).
Провідні експортери насіння ріпаку у 2013/14 МР (рис. 13)–Канада (7,5 млн. т.),
Австралія (2,5 млн. т.), Україна (2,1 млн. т.), ЄС (200 тис. т.), США (136 тис. т.),
Казахстан (100 тис. т.), на них припадатиме 98,9% світової торгівлі насінням ріпаку.
Порівняно з попереднім роком Канада збільшить обсяги експорту на 392 тис. т. (на
5,5%), Україна – на 835 тис. т. (на 66%), а обсяг експорту з Австралії зменшиться на 850
тис. т. (на 25,4%).

13.
Провідні експортеринасіння ріпаку у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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Провідні імпортери насіння ріпаку у 2013/14 МР (рис. 14)– ЄС (3,3 млн. т.), Китай
(2,5 млн. т.), Японія (2,45 млн. т.), Мексика (1,45 млн. т.), Пакистан (800 тис. т.), ОАЕ
(700 тис. т.), США (385 тис. т.), Бангладеш (200 тис. т.), Туреччина (175 тис. т.), Канада
(150 тис. т.). Прогнозується певне зменшення імпорту до Китаю (на 700 тис. т. або на
21,9%), а також його збільшення – до Пакистану (на 250 тис. т. або на 45,4%), до ОАЕ (на
69 тис. т. або на 11%), вдвічі збільшиться імпорт до Бангладеш.

14.
Провідні імпортеринасіння ріпаку у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Виробництво насіння ріпаку в Україні (рис. 15) очікується в обсязі 2,2 млн. т., що
суттєво більше від показників попереднього року (майже на 1 млн. т.). Також, як було
зазначено раніше, обсяги його експорту зростуть на 66%, порівняно із 2012/13 МР, та
становитимуть 2,1 млн. т.

15.
Виробництво насіння ріпаку в Україні у 2006/07 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Світове виробництво ріпакової олії у 2013/14 МР(рис. 16) очікується в обсязі 24,84
млн. т. (практично на рівні попереднього року), незначним чином можуть зменшитися
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обсяги світової торгівлі (з 3,95 до 3,88 млн. т.). З огляду на наявну інформацію, ринок
ріпакової олії у минулому та поточному маркетингових роках достатньо стабільний.
Разом з тим, слід зазначити, що цьому передувало його суттєве зростання – з 2006/07 МР
по2012/13 МР виробництво ріпакової олії в світі зросло на 43,4%, загальне внутрішнє
споживання – на 33,5%, експорт – майже вдвічі.

16.
Світове виробництво ріпакової олії у 2006/07 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Також достатньо високу стабільність показують основні виробники ріпакової олії
(рис. 17).
Очікується, що у 2013/14 МР виробництво ріпакової олії в ЄС становитиме (9,42
млн. т.), Китаї –5,76 млн. т., Канаді - 3,07 млн. т., Індії – 2,33 млн. т., Японії – 1,01 млн.
т., Мексиці – 580 тис. т., США – 478 тис. т., Російській Федерації – 478 тис. т., Пакистані
– 423 тис. т.

17.
Провідні виробникиріпакової олії у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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18.
Провідні експортериріпакової олії у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Найбільші світові експортери ріпакової олії у 2013/14 МР (рис. 18) – Китай (10
млн. т.), Канада (2,52 млн. т.), Японія (1 млн. т.), ЄС (300 тис. т.), ОАЕ (265 тис. т.),
Російська Федерація (250 тис. т.), США (250 тис. т.), Австралія (115 тис. т.), Білорусь
(110 тис. т.). Слід також відзначити, що показники провідних світових експортерів
ріпакової олії у поточному році суттєво не відрізняються від минулорічних.
Дещо інша ситуація спостерігається відносно основних імпортерів ріпакової олії в
світі у 2013/14 МР (рис. 19). Не зважаючи на збереження рейтингових оцінок, очікується,
що обсяги її
імпорту, порівняно до минулого маркетингового року,
можуть
збільшитися: до США - до 1,406 млн. т. (на 136 тис. т. або на 10,7%), ЄС – до 300 тис. т.
(на 84 тис. т. або на 39%), Південної Кореї – до 100 тис. т. (на 15 тис. т. або на 17,6%),
Мексики – до 55 тис. т. (на 20 тис. т. або на 57%), зменшитися: до Китаю – до 1,1 млн. т.
(на 400 тис. т. або на 26,7%) та Канади – до 100 тис. т. (на 70 тис. т. або на 41%).

19.
Провідні імпортериріпакової олії у 2012/13 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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20.
Виробництво ріпакової олії в Україні у 2006/07 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Виробництво ріпакової олії в Україні у 2013/14 МР, після певного його спаду у
минулому маркетинговому році, очікується в обсязі 38 тис. т., експорт досягне рівня 10
тис. т., обсяги загального внутрішнього споживання становитимуть 28 тис. т.
_______________________________________________________________________
__
При підготовці публікації використані матеріали Департаменту сільського
господарства США (www.fas.usda.gov).
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Насіння соняшнику. Світове виробництво насіння соняшнику у 2013/14
маркетинговому році (рис. 1) очікується в обсязі 41,763 млн. т., що перевищить
минулорічний показник на 5,42 млн. тонн (на 14,9%). При цьому обсяги світового
експорту складуть 1,88 млн. т. (на 0,63 млн. т. або на 50,6% більше, ніж у 2012/13 МР).
Слід зазначити, що у 2013/14 маркетингову році очікується найбільший обсяг
світового виробництва насіння соняшнику протягом останніх маркетингових років.
Порівняно з 2008/09 МР його обсяги виробництва зростуть на 8,2 млн. т. (на 24,5%),
загальне внутрішнє споживання – на 7,72 млн. т. (на 23,4%) при збільшенні посівних
площ на 1,88 млн. гектарів (на 7,9%). Посівні площі складуть 25,657 млн. га (на 1,07 млн.
га або на 4,4% більше, ніж в минулому періоді).
Обсяги внутрішнього споживання насіння соняшнику прогнозуються на рівні
40,676 млн. т. (на 3,56 млн. т. або на 9,6% більше, ніж в минулому періоді). Запаси на
кінець маркетингового року становитимуть 2,225 млн. т. (на 0,74 млн. т. або на 49,7%
більше, ніж в минулому періоді).
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ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ТА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ
У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ
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1.
Виробництво насіння соняшнику в світі у 2006/07 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
У п'ятірку провідних світових виробників насіння соняшнику входять - Україна,
Російська Федерація, ЄС, Аргентина, Китай.
У 2013/2014 маркетинговому році змін щодо провідних країн-виробників не
очікується. Ними стануть: Україна (11,5 млн. т. або 27,5% від світового виробництва),
Російська Федерація (8,9 млн. т. або 21,3%), ЄС (8,35 млн. т. або 20,0%), Аргентина (3,4
млн. т. або 8,1%), Китай (2,45 млн. т. або 5,87%), Туреччина (1,4 млн. т., яка третій
маркетинговий рік поспіль нарощує виробництво, або 3,3%), США (1,0 млн. т. або
2,4%), Бірма (0,8 млн. т. або 1,9%) (рис. 2).
У порівнянні з минулим маркетинговим роком очікується, що виробництво
насіння соняшнику збільшиться – в Україні (на 27,8%), ЄС (на 19,3%), Російській
Федерації (на 11,8%), Аргентині (на 9,7%), Туреччині (на 10,7%), Південній Африці (на
9,9%), Індії (на 4,3%). Зменшиться – в США (на 20,8%), Пакистані (на 14,3%).
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2.
Провідні виробники насіння соняшнику в світі
маркетингових роках (джерело - USDA).

у 2012/13 – 2013/14

Очікується, що першу п’ятірку провідних експортерів насіння соняшнику у
2013/14 маркетинговому році (рис. 3), як і у минулому маркетинговому році, складуть ЄС, Україна, Російська Федерація, Китай, Молдова, які експортують 75% від світового
експорту. При цьому ЄС експортує 600 тис. т., що складає 31,9% від світового експорту,
Україна – 300 тис. т. (15,9% від світового експорту), Російська Федерація – 200 тис. т.
(10,6%), Китай – 180 тис. т. (9,6%), Молдова – 130 тис. т. (6,9%), Казахстан – 120 тис. т.
(6,4%), США – 109 тис. т. (5,8%), Аргентина – 75 тис. т. (4,0%).
У порівнянні з минулим маркетинговим роком очікується, що ЄС збільшить
обсяги експорту на 210 тис. т. (на 53,8%), Україна – на 155 тис. т. (понад 2 разів),
Російська Федерація – на 169 тис. т. (в 6,4 рази), Китай – на 20 тис. т. (на 12,5%),
Казахстан – на 90 тис. т. (в 4рази), Туреччина – на 10 тис. т. (на 25%); зменшать обсяги
експорту США – на 29 тис. т. (на 21,0%), Аргентина – на 5 тис. т. (на 6,2%).

3.
Провідні експортери насіння соняшнику в світі
маркетингових роках (джерело - USDA).

у 2012/13 – 2013/14
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Туреччина імпортує 750 тис. т. (або 48,9% від світового імпорту), ЄС (13,0%),
Пакистан (11,8%), Єгипет (5,2%), США (3,5%), Марокко (3,3%), Канада (2,0%), Сербія
(2,0%), Іран (2,0%), Російська Федерація (1,3%), Білорусь (1,3%), Південна Африка
(1,3%).
Слід зауважити, що обсяги імпорту насіння соняшнику до головних країн його
імпортерів у поточному маркетинговому році, порівняно з минулим періодом,
збільшаться, за виключенням США, які не суттєво зменшать імпорт насіння соняшнику
(на 1,0 тис. т.). Зменшить імпорт також Російська Федерація (на 10 тис. т. або на 33,3%).
Обсяги імпорту в ЄС залишаться на рівні минулого маркетингового року. Збільшать
імпорт: Туреччина на 120 тис. т. (на 19,0%), Пакистан – на 130 тис. т. (в 3,6 рази), Єгипет
– на 25 тис. т. (на 45,4%), Марокко – на 25 тис. т. (вдвічі), Канада на 5 тис. т. (на 20%),
Іран – на 10 тис. т. (на 50%), Південна Африка – на 10 тис. т ( в двічі), Сербія та Білорусь
– на 5 тис. т. (на 20% та 33,3% відповідно).
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Очікується, що основними імпортерами насіння соняшнику у 2013/2014
маркетинговому році (рис. 4) стануть Туреччина, ЄС, Пакистан, Єгипет, США, –
загальний обсяг імпорту яких складе 82,4% світового імпорту.

4.
Провідні імпортери насіння соняшнику в світі
маркетингових роках (джерело - USDA).

у 2012/13 – 2013/14

Україна. Обсяги виробництва насіння соняшнику у 2013/14 маркетинговому році,
як і в попередні періоди, забезпечать Україні перше місце серед світових виробників
насіння соняшнику (27,5% від світового виробництва) та друге місце серед провідних
експортерів (15,9% від світового експорту).
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Виробництво насіння соняшнику у поточному маркетинговому році очікується на
рівні 11,5 млн. т. (більше, ніж в минулому періоді на 2,5 млн. т. або на 27,8%), внутрішнє
споживання - на рівні 10,83 млн. т. (більше, ніж в минулому періоді на 1,89 млн. т. або на
21,1%), обсяги експорту – 0,3 млн. т. (більше, ніж в минулому періоді на 0,38 млн. т. або
в 2,6 рази), а кінцеві запаси становитимуть 0,614 млн. т. (рис. 5).
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Слід відмітити, що з 2008/09 МР посівні площі під соняшником щорічно
збільшувалися (в 2013/14 МР, порівняно з 2007/08 МР, вони збільшилися на 2,6 млн. га
або на 76,5%). В 2013/14 МР вони будуть на рівні минулого періоду та складуть 6 млн.
га., що становить 23,3% від світової площі під соняшником.

5.
Виробництво насіння соняшнику
маркетингових роках (джерело - USDA).

в

Україні

у

2006/07

–

2013/14

Соняшникова олія. Світове виробництво соняшникової олії та її внутрішнє
споживання протягом останніх шести маркетингових років стабільно зростають
(виключення 2012/13 МР). У 2013/14 маркетинговому році, порівняно з 2007/08 МР,
світове виробництво збільшиться на 5,18 млн. т. (на 50,8%), а внутрішнє споживання – на
5,03 млн. т.
Очікується, що у 2013/14 маркетинговому році зросте, як світове виробництво
соняшникової олії так і її внутрішнє споживання, експорт та кінцеві запаси. Світове
виробництво, порівняно з 2012/13 маркетинговим роком, збільшиться на 1,433 млн. т. (на
10,3%) та складе 15,371 млн. т.; внутрішнє споживання – на 0,635 млн. т. (на 4,6%) та
буде на рівні 14,34 млн. т.; кінцеві запаси - на 0,355 млн. т. (на 13,7%) і становитимуть
2,949 млн. т.; обсяги експорту – на 1,0 млн. т. (на 17,2%%) і досягнуть 6,83 млн. т. (рис.
6).
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У 2013/2014 маркетинговому році, як і у попередньому маркетинговому році,
склад основних світових виробників соняшникової олії не відрізняється від минулого
періоду (рис. 7). Це наступні країни – Україна (4,5 млн. т. або 29,4% від світового
виробництва), Російська Федерація (3,27 млн. т. або 21,3%), ЄС (2,92 млн. т. або 19,0%),
Аргентина (1,38 млн. т. або 9,0%), Туреччина (0,868 млн. т. або 5,6%). На першу п'ятірку
провідних країн-виробників припадає 84,3% від світового виробництва соняшникової
олії. Ще понад 10% від світового виробництва соняшникової олії забезпечать наступні
країни - Китай (0,501 млн. т. або 3,2%), Пакистан (0,298 млн. т. або 1,9%), Південна
Африка (0,252 млн. т. або 1,6%), Індія (0,231 млн. т. або 1,5%), Бірма (0,21 млн. т. або
1,4% ), США (0,181 млн. т. або 1,2%), Сербія (0,168 млн. т. або 1,1%) (рис. 7).
Очікується, що виробництво соняшникової олії збільшить вся перша п'ятірка
провідних країн-виробників: Україна (на 785 тис. т. або на 21,0%), Російська Федерація
(на 152 тис. т. або на 4,9%), ЄС (на 185 тис. т. або на 6,7%), Аргентина (на 12 тис. т. або
на 9,5%), Туреччина (на 99 тис. т. або на 12,9%). Також збільшиться виробництво і в
Китаї (на 25 тис. т. або на 5,2%), Індії (на 11 тис. т. або на 5,0%), Сербії (на 17 тис. т. або
на 11,2%). Залишиться на рівні минулого маркетингового року в Південній Африці та
Бірмі. Зменшиться - в Пакистані (на 2 тис. т. або на 0,7%) та США (на 10 тис. т. або на
5,2%).
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6.
Виробництво соняшникової олії в світі у 2006/07 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).

7.
Провідні виробники соняшникової олії в світі
маркетингових роках (джерело - USDA).
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у 2012/13 – 2013/14

Відповідно, серед провідних експортерів соняшникової олії у 2013/14 МР (рис. 8)
– Україна (3,9 млн. т. або 57,1% від світового експорту), Російська Федерація (1,15 млн.
т. або 16,8%), Аргентина (0,84 млн. т. або 12,3%), Туреччина (0,35 млн. т. або 5,1%), ЄС
(0,185 млн. т. або 2,7%).
Очікується, що експорт соняшникової олії збільшить Україна (на 600 тис. т. або на
18,2%), Російська Федерація (на 150 тис. т. або на 15,0%), Аргентина (на 180 тис. т. або
на 27,3%), Туреччина (на 70 тис. т. або на 25,0%), Болівія (на 10 тис. т. або на 14,3%),
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США (на 18 тис. т. або на 78,3%). Залишить на рівні минулого маркетингового року –
Сербія, Південна Африка, Молдова. Зменшить – ЄС (на 15 тис. т. або на 7,5%).

8.
Провідні експортери соняшникової олії в світі
маркетингових роках (джерело - USDA).

у 2012/13 – 2013/14

Також, у порівнянні із 2012/13 МР, не очікується певних суттєвих змін в складі
провідних світових імпортерів. Першу п’ятірку основних імпортерів соняшникової олії у
2013/2014 маркетинговому році складуть: Індія (1,3 млн. т. або 21,1% від світового
імпорту), ЄС (1,23 млн. т. або 20,0%), Єгипет (0,75 млн. т. або 12,2%), Туреччина (0,7
млн. т. або 11,4%), Китай (0,35 млн. т. або 5,7%) - 70,4% від світового імпорту. Ірак
імпортує 4,4% від світового імпорту, Іран - 4,1%, Алжир - 3,2%, Південна Африка 2,8%, Узбекистан - 2,1%, Білорусь - 1,8% (рис. 9).
Очікується, що всі провідні країни-імпортери, порівняно з минулим періодом,
збільшать обсяги імпорту соняшникової олії, наприклад, Індія (на 150 тис. т. або на
13,0%), ЄС (на 130 тис. т. або на 11,8%), Єгипет (на 50 тис. т. або на 7,1%), Туреччина
(на 700 тис. т.), Китай (на 30 тис. т. або на 9,4%).
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Виробництво соняшникової олії в Україні у 2013/14 маркетинговому році (рис. 10)
очікується на рівні 4,515 млн. т. (більше, порівняно з минулим роком, на 785 тис. т. або
на 21,0%), внутрішнє споживання - на рівні 0,59 млн. т. (на 5 тис. т. або на 0,8%),
експорт – 3,9 млн. т. (на 600 тис. т. або на 18,2%). Кінцеві запаси становитимуть 0,598
млн. т. (на 25 тис. т. або на 4,4%) (рис. 10).
Обсяги виробництва соняшникової олії у поточному маркетинговому році та її
експорт забезпечать Україні перше місце як серед світових виробників соняшникової олії
(29,4% від світового виробництва) так і серед її провідних експортерів (57,1% від
світового експорту).
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9.
Провідні імпортери
соняшникової олії в світі
у 2012/13 – 2013/14
маркетингових роках (джерело - USDA).
Україна. Уже шостий маркетинговий рік поспіль Україна стабільно нарощує, як
виробництво соняшникової олії, так її експорт та внутрішнє споживання. У 2013/14
маркетинговому році, порівняно з 2007/08 МР, її виробництво зросте на 2,72 млн. т. (в 2,5
рази), експорт – на 2,57 млн. т. (в 2,9 рази), внутрішнє споживання – на 177 тис. т. (на
42,9%).

10.
Виробництво соняшникової олії в Україні у 2006/07 – 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-СЕРПЕНЬ 2013 РОКУ
Ємельянова Ж.Л.,
експерт ІРАР, канд. геогр. наук
За даними Державної служби статистики України:
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-серпні 2013р.
порівняно з аналогічним періодом 2012р. становив 113,3%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 123,0%, у господарствах населення – 106,2%.
 Рослинництво. За січень-серпень п. р. індекс обсягу виробництва продукції
рослинництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 119,8%, у т.ч. в аграрних
підприємствах – 133,4%, у господарствах населення – 109,6%.
 Тваринництво. У січні-серпні п. р. індекс обсягу виробництва продукції
тваринництва порівняно з відповідним періодом 2012р. становив 104,8%, у т.ч. в аграрних
підприємствах – 108,8%, господарствах населення – 101,9%.
 Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року збільшилося на 2,8%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах зменшилось на 2,0%, в господарствах населення
збільшилось – на 4,9 %. Зокрема:





Поголів’я корів – зменшилося на 0,7%, в т.ч. в сільськогосподарських
підприємствах - на 1,3%, в господарствах населення – на 0,5%.
Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 4,4%, в т.ч.
у сільгосппідприємствах - на 9,4%, в господарствах населення – на 0,3%.
Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на 5,9
%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 6,1%, в господарствах
населення – збільшилося на 7,9%.
Поголів’я птиці – збільшилося на 3,9%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на
5,6%, в господарствах населення – на 2,4%.

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-серпні поточного
року порівняно з відповідним періодом 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці
збільшено на 13,7%, у т.ч. свиней – на 14,5%, птиці – на 15,6%, а вирощування великої
рогатої худоби скоротилося на 0,1%.
 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої
реалізації на забій становило 106,0% (торік – 107,5%).
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 Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема реалізація
худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств збільшилось на
9,4% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось на 15,1%, в господарствах
населення – на 1,4%), молока - в усіх категоріях господарств збільшилось на 0,9% (в
сільськогосподарських підприємствах – на 1,6% в господарствах населення – на 0,6%),
яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось на 3,1% (в сільськогосподарських
підприємствах – на 3,3%, в господарствах населення – на 2,8%).
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 Частка виробництва населенням м’яса становила 38,4%, молока – 77,6%, яєць –
40,3%.
 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-серпень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012р. зменшився
на 2,0%, у т.ч. продукції рослинництва зменшився на 6,5%, а продукції тваринництва
збільшився на 6,0%.
 Обсяг реалізації зернових культур зменшився на 9,3%, зокрема зменшилися
обсяги реалізації пшениці – на 2,6%, ячменю – на 5,8%, кукурудзи – на 18,5%,
насіння соняшнику – на 26,1 %, сої – на 12,1%; збільшилися обсяги реалізації
жита – на 7,8%, ріпаку – на 66,1%.
 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 8,5%. Зросли
обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 9,7%, свиней – на 13,1%, птиці –
на 6,6%, а також молока – на 1,1 %, яєць – на 3,6%.
 Середні
ціни
продажу
аграрної
продукції
сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-серпень 2013р. порівняно з
відповідним періодом 2012р. зросли на 4,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 11,0%, а
продукції тваринництва – знизилися на 1,0%.
У серпні порівняно з липнем п. р. середні ціни реалізації сільськогосподарської
продукції знизилися на 11,0%, у т.ч. продукції рослинництва знизились на 16,0%,
продукції тваринництва зросли на 3,0%.
 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2013р. в
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 20,8 млн. т. зерна (на 7%
більше проти 1 вересня 2012р.), у т.ч. 15,1 млн. т. пшениці, 3,3 млн. т. ячменю, 1,0 млн.
т. кукурудзи, 0,5 млн. т. жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах
зберігалося 13,1 млн. т. зерна (на 15% більше), у т.ч. 8,8 млн. т. пшениці, 2,4 млн. т.
ячменю, 0,8 млн. т. кукурудзи, 0,3 млн. т. жита. Зернозберігаючі та зернопереробні
підприємства мали в наявності 7,7 млн. т. зерна (на 4% менше), у т.ч. зернозберігаючі –
5,7 млн. т. (на 2% менше).
Запаси насіння соняшнику становили 1,3 млн. т. (на 56% більше, ніж на 1 вересня
2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,8 млн.
т. (на 82% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, – 0,5
млн. т. (на 29% більше, ніж торік).
 Зовнішня торгівля аграрною продукцією (групи 01 – 24 УКТЗЕД)
 У січні-липні 2013 р. було експортовано аграрної продукції на суму 8,51 млрд.
дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до цих товарних
груп, на суму 4,58 млрд. дол. США. Зокрема:
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Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження склав 560,1
млн. дол. США (112,4% порівняно з січнем-липнем 2012р.), імпорт – 979,45 млн. дол.
США (108,7% порівняно з січнем-липнем 2012р.). В тому числі:
експорт живих тварин становив 3,99 млн. дол. США (90,8% порівняно з січнемлипнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 190,5 млн. дол. США (123,1% порівняно з
січнем-липнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
349,7 млн. дол. США (108,5% порівняно з січнем-липнем 2012р.); риби і ракоподібних –
11,2 млн. дол. США (84,5% порівняно з січнем-липнем 2012р.);
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імпорт живих тварин становив 62,1 млн. дол. США (115,2% порівняно з січнемлипнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 325,4 млн. дол. США (81,1% порівняно з
січнем-липнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
130,7 млн. дол. США (132,9% порівняно з січнем-липнем 2012р.); риби і ракоподібних –
448,7 млн. дол. США (132,3% порівняно з січнем-липнем 2012р.).
Експорт продуктів рослинного походження склав 3,8 млрд. дол. США
(85,5% порівняно з січнем-липнем 2012р.), імпорт – 1,69 млрд. дол. США (114,0%
порівняно з січнем-липнем 2012р.). В тому числі:
експорт зернових культур становив 2,79 млрд. дол. США (80,8% порівняно з
січнем-липнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 767,4 млн. дол. США
(98,5% порівняно з січнем-липнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної
промисловості – 84,3 млн. дол. США (161,1% порівняно з січнем-липнем 2012р.); овочів
– 69,1 млн. дол. США (130,6% порівняно з січнем-липнем 2012р.);
імпорт зернових культур становив 249,3 млн. дол. США (117,1% порівняно з
січнем-липнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 300,1 млн. дол. США (109,2
% порівняно з січнем-липнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної
промисловості – 13,1 млн. дол. США (76,4% порівняно з січнем-липнем 2012р.); овочів –
135,95 млн. дол. США (124,9% порівняно з січнем-липнем 2012р.).
Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 2,07
млрд. дол. США (91,0% порівняно з січнем-липнем 2012р.), імпорт – 242,2 млн. дол.
США (114,0% порівняно з січнем-липнем 2012р.).
Експорт готових харчових продуктів склав 2,05 млрд. дол. США (112,0%
порівняно з січнем-липнем 2012р.), імпорт – 1,67 млрд. дол. США (104,5% порівняно з
січнем-липнем 2012р.).
 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від загального
обсягу експорту становили 10,6% (зменшення на 14,5%), жири та олії тваринного або
рослинного походження – 5,8% (зменшення на 9,0%), готові харчові продукти – 5,7%
(збільшення на 12,0%).
 У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним періодом
попереднього року частка зернових культур зменшилась з 8,8% до 7,8%.
 У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних
субпродуктів свійської птиці у 2,6 рази (Російська Федерація, Казахстан, Ірак), сигарет з
тютюну і його замінників – 13,7% (Грузія, Азербайджан, Молдова, Республіка), ячменю –
на 10,7% (Саудiвська Аравiя, Йорданiя, Лівія), хліба, кондитерських виробів – на 9,7%
(Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан), сирів – на 9,2% (Російська Федерація,
Казахстан, Молдова, Республіка), лісоматеріалів необроблених – на 5,8% (Китай,
Туреччина, Румунія), лісоматеріалів оброблених – на 5,1% (Туреччина, Італія,
Угорщина).
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 Імпорт продуктів рослинного походження склав 4,0% (збільшення на 14,0%),
готових харчових продуктів – 4,0% (збільшення на 4,5%), живих тварин та продуктів
тваринного походження - 2,3% (збільшення на 8,7%), жирів та олії тваринного або
рослинного походження – 0,6% (збільшення на 14,0%) від загальної вартості імпорту.
 У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: риби
свіжої, охолодженої або мороженої – на 30,1% (Норвеґія, Ісландія, США), кукурудзи – на
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21,6% (Франція, Румунія, Угорщина), насіння соняшника – на 21,5% (США, Туреччина,
Франція), добрив азотних – на 16,6% (Російська Федерація, Польща, Норвеґія), машин
сільськогосподарських, садових або лісогосподарських для підготовки або оброблення
ґрунту – на 7,3% (США, Німеччина, Франція).
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