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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 2 грудня 2013 року № 662/2013
Про звільнення М. Карпенка з посади заступника Голови Державного агентства
рибного господарства України
Звільнити КАРПЕНКА Миколу Миколайовича з посади заступника Голови
Державного агентства рибного господарства України.
www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 листопада 2013 року № 666-VII
Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону
України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за
внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про Державний земельний кадастр" щодо скасування плати за внесення
відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них (реєстр. № 3061),
поданий народним депутатом України Калетніком Г.М.
2. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 грудня 2013 р. № 879
Деякі питання переробки товарів за межами митної території України та внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461
Відповідно до частин четвертої і п’ятої статті
України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

Випуск
№87
27 грудня
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1. Затвердити:
1) такі, що додаються:
Порядок застосування заходів гарантування під час вивезення у митному
режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких
обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг;
перелік продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки
за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов’язковому
поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;
перелік залишків переробки товарів, що утворилися в результатi здiйснення
операцiй з їх переробки за межами митної територiї України та підлягають
обов’язковому поверненню на митну територію України i випуску у вільний обіг;
2) мiнiмальне спiввiдношення вартості українських та іноземних товарів для
окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної
території України, згідно з додатком.
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2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №
461 “Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України
та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом
здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати
митних платежів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1554) зміни, що
додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Мiнiстрiв
України згідно зпереліком, що додається.
4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.
ПОРЯДОК
застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі
переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких
обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг
1. Цей Порядок визначає механізм застосування фінансової гарантії до товарів,
що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, як засобу
гарантування повернення на митну територію України продуктів переробки, що
визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну
територію України.
2. Гарантування під час вивезення товарів у митному режимі переробки за
межами митної території здійснюється шляхом надання митниці фінансової гарантії у
вигляді документа чи у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок.
Заходи гарантування не застосовуються до товарів, що вивозяться у митному
режимі переробки за межами митної території державною установою “Державне
сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України” та Національним
банком.
3. Розмір фінансової гарантії дорівнює сумі вартості товарів, що вивозяться у
митному режимі переробки за межами митної території, зазначеній у рахунку-фактурi
чи рахунку-проформi.
4. У разі коли митну декларацію складено на партію товарів, що переміщується
кількома транспортними засобами, розмір фінансової гарантії дорівнює вартості
товарів, задекларованих у митній декларації.
5. Розмір фінансової гарантії розраховується у валюті України. У разі коли для
обчислення розміру фінансової гарантії необхідно здійснити перерахування іноземної
валюти, застосовується курс валюти України до іноземної валюти, встановлений
Національним банком на день подання митниці митної декларації.
6. Контроль за дотриманням вимог щодо повернення на митну територію
України продуктів переробки товарів здійснюється з використанням єдиної
автоматизованої iнформацiйної системи органів доходів і зборів посадовими особами
митниці, що здійснила митне оформлення товарів у митному режимі переробки за
межами митної території.
7. У разі невиконання зобов’язань, забезпечених фінансовою гарантією, або
неповернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному
режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у
тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або
кiлькiсних характеристик, кошти підлягають перерахуванню до державного бюджету.
У разі виконання зобов’язань, забезпечених фінансовою гарантією, не в
повному обсязі сума коштів, що підлягає перерахуванню до державного бюджету,
визначається митницею пропорційно кількості не повернутих на митну територію
України продуктів переробки, а у разі, коли переробка вивезених за межі митної
території України товарів не здійснювалась і ці товари не повернуті на митну
територію України, - пропорційно кількості таких товарів.
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8. Грошова застава може бути забезпечена за рахунок коштів авансових
платежів (передоплати), внесених декларантом або уповноваженою ним особою на
рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.
9. У разі надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави кошти
вносяться на рахунки митниць, відкриті в Головному управлінні Державної
казначейської служби у м. Києві.
10. Грошова застава вноситься декларантом або уповноваженою ним особою у
безготівковій формі.
11. Для підтвердження надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави
декларант або уповноважена ним особа разом з митною декларацією подає митниці:
оригінал або копію оформленого платіжного доручення на перерахування
необхідної суми коштів на рахунок митниці;
заяву про резервування як грошової застави коштів, внесених декларантом на
рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.
12. Внесена декларантом на рахунок митниці грошова застава підлягає
поверненню у разі:
виконання декларантом зобов’язань щодо повернення на митну територію
України продуктів переробки товарів;
повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному
режимi переробки за межами митної території, до завершення строку їх переробки у
тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або
кiлькiсних характеристик.
13. Внесена грошова застава повертається митницею протягом трьох
банківських днів після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг
продуктів переробки чи неперероблених та повернутих на митну територію України
товарів.
14. Для повернення грошової застави декларант або уповноважена ним особа
подає заяву у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштів:
на поточний рахунок декларанта або уповноваженої ним особи в установi
банку;
на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з iнших платежiв,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;
на рахунок митниці як авансові платежі (передоплата).
За бажанням декларанта заява про повернення митницею грошової застави
подається разом з відповідною митною декларацією.
15. У разі виконання не в повному обсязі зобов’язання, забезпеченого грошовою
заставою, грошова застава або її частина, розрахована відповідно до пункту 7 цього
Порядку, перераховується митницею до державного бюджету впродовж одного
робочого дня після завершення митного режиму переробки за межами митної території.
Залишок коштів грошової застави підлягає поверненню декларанту або
уповноваженій ним особі.
16. Для забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення на митну
територію України продуктів переробки товарів шляхом надання митниці фінансової
гарантії у вигляді документа використовується індивідуальна (одноразова) чи
генеральна фінансова гарантія, видана гарантами, що внесені до реєстру гарантів.
17. Фінансова гарантія у вигляді документа подається декларантом або
уповноваженою ним особою митниці до подання або одночасно з поданням митної
декларації.
18. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді
застосовується виключно під час митного оформлення товарів із застосуванням митної
декларації у паперовій формі. Електронна копія такої фінансової гарантії надсилається
до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів
авторизованим електронним повідомленням гаранта.
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Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного
документа використовується під час митного оформлення із застосуванням електронної
митної декларації.
19. Генеральна фінансова гарантія подається митниці виключно у вигляді
електронного документа.
20. Фінансові гарантії у вигляді електронних документів надсилаються до
єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим
електронним повідомленням гаранта.
21. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється митницею у
разі:
виконання декларантом зобов’язань щодо повернення на митну територію
України продуктів переробки товарів;
повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному
режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у
тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або
кiлькiсних характеристик.
Зазначене вивільнення (повернення) здійснюється також в інших випадках,
передбачених Митним кодексом України.
22. У разі виконання не в повному обсязі зобов’язання, забезпеченого
фiнансовою гарантiєю у виглядi документа, митниця надсилає гаранту вимогу щодо
сплати коштів у сумі, розрахованій відповідно до пункту 7 цього Порядку.
Вимога надсилається впродовж п’яти робочих днів з дня, наступного за днем
завершення митного режиму переробки за межами митної території.
23. Зазначена у вимозі митниці сума сплачується гарантом на рахунок митниці
впродовж трьох банкiвських днiв після отримання гарантом вимоги.
24. Отриманi вiд гаранта кошти перераховуються митницею до державного
бюджету впродовж одного робочого дня після їх надходження на рахунок митниці.
ПЕРЕЛІК
продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами
митної території, продукти переробки яких підлягають обов’язковому
поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг
Код згідно
Найменування товару
Код згідно
Найменування продукту
зУКТЗЕД товару
з УКТЗЕДпродукту
переробки
переробки
2709 00 90 00
Нафта або
2710 11
нафта або
нафтопродукти сирі,
2710 19
нафтопродукти,
одержані з бітумінозних
одержанi з бiтумiнозних
порід (мінералів): інші
порiд (мiнералiв), крiм
сирих; продукти, в
iншому мiсцi не
зазначенi, з вмiстом 70
мас. % або бiльше нафти
чи нафтопродуктiв,
одержаних з
бiтумiнозних порiд
(мiнералiв), причому цi
нафтопродукти є
основними складовими
частинами продуктiв;
крім вiдпрацьованих
нафтопродуктів
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Гази нафтові та інші
вуглеводні в
газоподібному стані

4101

Шкури необроблені
великої рогатої худоби
(включаючи буйволів)
або тварин родини
конячих (свіжі або
солоні, сушені, золені,
пікельовані або
консервовані іншим
способом, але не
дублені, не вироблені
під пергамент і не
піддані подальшій
обробці), з волосяним
покривом або без
волосяного покриву,
спилок або неспилок
Шкури необроблені
4105
овець або шкурки ягнят
(свіжі або солоні,
сушені, золені,
пікельовані або
консервовані іншим
способом, але не
дублені, не вироблені
під пергамент або не
піддані подальшій
обробці), з вовняним
покривом або без
вовняного покриву,
спилок або неспилок,
крім зазначених у
примітці 1 (с) до
товарної групи 41
4106 31
Шкури необроблені
4106 32
(свіжі або солоні,
сушені, золені,
пікельовані або
консервовані іншим
способом, але не
дублені, не вироблені
під пергамент або не
піддані подальшій
обробці), з волосяним
покривом або без
волосяного покриву,
спилок або неспилок,
крім зазначених у
примітках 1 (b) або 1 (с)

4102

БЮЛЕТЕНЬ
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2711 11 00 00
2711 12
2711 13
2711 14 00 00
2711 19 00 00
4104

гази скраплені (зріджені)

дублена (чинена) шкіра
чи шкіряний краст із
шкур великої рогатої
худоби (включаючи
буйволів) або шкур
тварин родини конячих,
без волосяного покриву,
спилок чи неспилок, але
без подальшої обробки

дублена (чинена) шкіра
або шкіряний краст із
шкур овець чи шкурок
ягнят, без вовняного
покриву, спилок або
неспилок, але без будьякої подальшої обробки

дублена (чинена) шкіра
або шкіряний краст із
шкур інших тварин, без
вовняного чи волосяного
покриву, спилок або
неспилок, але без будьякої подальшої обробки:
свиней
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до товарної групи 41:
свиней

4103 90 10 00

7106-7112

Шкури необроблені
4106 21
(свіжі або солоні,
4106 22
сушені, золені,
пікельовані або
консервовані іншим
способом, але не
дублені, не вироблені
під пергамент або не
піддані подальшій
обробці), з волосяним
покривом або без
волосяного покриву,
спилок або неспилок,
крім зазначених у
примітках 1 (b) або 1 (с)
до товарної групи 41:
кіз або козенят
Дорогоцінні метали;
7106
метали, плаковані
дорогоцінними
металами

7107 00 00 00
7108

7109 00 00 00

7110
7111 00 00 00
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7113-7118

дублена (чинена) шкіра
або шкіряний краст із
шкур інших тварин, без
вовняного чи волосяного
покриву, спилок або
неспилок, але без будьякої подальшої обробки:
кіз або козенят

срібло (включаючи
срібло з покриттям із
золота або платини), у
необробленому або
напiвобробленому
виглядi, або у виглядi
порошку
метали недорогоцiннi,
плакованi срiблом,
напiвобробленi
золото (включаючи
золото з покриттям iз
платини), необроблене
або напiвоброблене, або
у виглядi порошку
метали недорогоцiннi
або срiбло, плакованi
золотом, необробленi
або напiвобробленi
платина необроблена або
напiвоброблена, або у
виглядi порошку
метали недорогоцiннi,
срiбло або золото,
плакованi платиною,
необробленi або
напiвобробленi
ювелірні вироби, вироби
майстрів золотих і
срібних справ та інші
вироби
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ПЕРЕЛІК
залишків переробки товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з їх
переробки за межами митної території України та підлягають обов’язковому
поверненню на митну територію України i випуску у вільний обіг
Код згідно
Найменування товару
з УКТЗЕД
2711 11 00 00
Газ природний скраплений (зріджений)
2711 21 00 00
Газ природний у газоподiбному станi
2711 29 00 00
Гази (крiм природного) у газоподiбному станi
7106
Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у
необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7107 00 00 00
Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108
Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або
напiвоброблене, або у виглядi порошку
7109 00 00 00
Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або
напiвобробленi
7110
Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7111 00 00 00
Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною,
необробленi або напiвобробленi
7112
Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих
дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт із вмiстом
дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв,
використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних
металiв

__________
Примітка.

Обсяг залишків, що утворюються в результатi здiйснення операцiй з
переробки товарiв за межами митної територiї України та підлягають
поверненню на митну територію України, визначається на підставі
документів, поданих митниці відповідно до частини другої статті
165 Митного кодексу України.

МІНІМАЛЬНЕ СПIВВIДНОШЕННЯ
вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що
піддаються операціям з переробки за межами митної території України
Код згідно
Найменування товару
Мінімальне
зУКТЗЕД
співвідношення вартості
товарів, вивезених з метою
переробки за межами
митної території України,
до вартості готової
продукції
01-05
Живі тварини; продукти тваринного
80%
походження
06-14
Продукти рослинного походження
80%
15
Жири та олiї тваринного або рослинного
80%
походження; продукти їх розщеплення;
готовi харчовi жири; воски тваринного
або рослинного походження
16-24
Готовi харчовi продукти; алкогольнi та
80%
безалкогольнi напої i оцет; тютюн та
його замiнники
39
Пластмаси, полiмернi матерiали та
80%
-8-

вироби з них
Папiр i картон; вироби з паперової маси,
80%
паперу або картону
49
Друкована продукцiя, перiодичнi
80%
видання або iнша продукцiя
полiграфiчної промисловостi; рукописи
або машинописнi тексти та плани
72-73
Чорні метали та вироби з чорних металів
80%
74
Мiдь i вироби з неї
80%
75
Нiкель i вироби з нього
80%
76
Алюмiнiй i вироби з нього
80%
7802 00 00 00
Відходи та брухт свинцевi
80%
7902 00 00 00
Відходи та брухт цинковi
80%
8002 00 00 00
Вiдходи та брухт олов’янi
80%
8108 30 00 00
Відходи та брухт титанові
90%
__________
*Зазначене у позиції мінімальне співвідношення не поширюється на папір для
пакування жировмісних харчових продуктів, що класифікується за кодом згідно
з УКТЗЕД 4806 20 00 00, який вивозиться з митної території України з метою
виготовлення та ввезення готової продукції - паперу металізованого для харчових
продуктів за кодом згідно з УКТЗЕД 4811 90 00 00.
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ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №
461
1. Доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:
“1-1. Установити, що забезпечення сплати митних платежів під час переміщення
територією України прохідним та внутрiшнiм транзитом товарів, зазначених у
переліку, не надається у разі, коли:
митними органами видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї
України або дозвiл на переробку товарiв за межами митної територiї України за умови
гарантування дотримання умов перебування товарiв у митному режимi переробки на
митнiй території або переробки за межами митної території;
товари ввозяться на митну територію України вiдповiдно до Закону України
“Про режим іноземного інвестування” як внесок іноземного iнвестора до статутного
капіталу підприємства з іноземними iнвестицiями чи на пiдставi зареєстрованих у
встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність;
товари, що переміщуються у складі вантажів з допомогою, визначені частиною
першою статті 250 Митного кодексу України;
товари призначені для участі у спільних з пiдроздiлами Збройних Сил та інших
утворених відповідно до законів військових формувань вiйськових навчаннях;
товари призначені для використання розвiдувальними органами України;
товари визнані відповідно до Закону України “Про гуманітарну
допомогу” гуманітарною допомогою;
товари надходять в Україну в рамках зареєстрованих у встановленому
законодавством порядку проектів (програм) мiжнародної технiчної допомоги;
товари призначенi для використання дипломатичними представництвами
iноземних держав в Українi.”.
2. У переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або
переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за
умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів,
затвердженому зазначеною постановою:
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1) доповнити перелік такими позиціями:
“2309
Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
2707 10 90 00
Бензол сирий кам’яновугільний
2709 00*
Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд
(мiнералiв)
2905 11 00 00
Метанол технічний (метиловий спирт)
30**
Фармацевтична продукція
3105
Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних
елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у
таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не
бiльш як 10 кілограмів
3303 00
Парфуми (духи) i туалетнi води
3304
Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для
догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи
сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для
манiкюру та педикюру
3305
Засоби для догляду за волоссям
3306
Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та
пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для
очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для
роздрiбної торгiвлi
3307
Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або
пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування
ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi
препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для
примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними
властивостями або без них
3808
Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що
запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин,
дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи
упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi
готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки
i папiр липкий вiд мух)
3824
Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних
форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати
хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи
препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в
iнших товарних позицiях не зазначенi
3920
Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси,
непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi
подiбним способом з iншими матерiалами
8408*
Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним
запалюванням (дизелі або напівдизелі)
8414
Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори
та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки
або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8421
Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та
пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
8428
Іншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення,
навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори,
конвеєри, канатнi дороги)
8432
Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для
пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних
- 10 -

майданчикiв
Машини або механiзми для збирання або обмолоту
сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або
сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення,
сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших
сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй
позицiї 8437
8434
Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки
молока
8436
Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового
господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи
обладнання для пророщування насіння з механічним або
нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва
8437
Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна
чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної
промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих
бобових культур, крім машин, що використовуються на
сільськогосподарських фермах
8438
Обладнання для промислового приготування або виробництва
харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань,
крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи
нелетких рослинних жирів, або олій
8481
Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв,
котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей,
включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8607
Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая
або рухомого складу
8701
Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)”;
2) виноски до переліку викласти в такій редакції:
“*Забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим під час переміщення
товарів територією України лише внутрішнім транзитом.
**Забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим під час переміщення
товарів територією України лише прохідним транзитом.”.

БЮЛЕТЕНЬ
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8433

Випуск
№87
27 грудня

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 4 листопада 1997 р. № 1216 “Про
встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості
готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах”
(Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 63).
2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 2 квітня 1998 р. № 418 “Про
встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості
готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах”
(Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 14, ст. 519).
3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 2 квітня 1998 р. № 427 “Про
встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості
готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах”
(Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 14, ст. 522).
4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 10 липня 1998 р. № 1049 “Про
тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які
використовуються в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах” (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 28, ст. 1038).

2013 року

- 11 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 13 жовтня 1999 р. № 1889 “Про
внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. №
418” (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., № 41, ст. 2050).
6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 6 травня 2001 р. № 430 “Про
тимчасове обмеження вивезення шкіряної сировини, яка використовується в операціях
з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” (Офiцiйний вiсник
України, 2001 р., № 20, ст. 846).
7. Пункти 6, 7, 9 і 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Мiнiстрiв
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.
№ 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., № 51, ст. 2270).
8. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Мiнiстрiв України,
затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №
1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).
9. Пункт 3 змін, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України,
затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 17 квiтня 2008 р. №
386 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., № 31, ст. 995).
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 грудня 2013 р. № 875
Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 року
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Внести до Державної цільової програми розвитку українського села на період
до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007
р. № 1158 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2715; 2012 р., № 3, ст. 85),
зміни, що додаються (дивіться на сайті відомства).
2. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів передбачити
під час складання проектів Державного бюджету України на 2014 і 2015 роки видатки
на здійснення заходів, передбачених цією постановою.
www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 грудня 2013 р. № 912
Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1
вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 року
Відповідно до статей 2 і 6 Закону України “Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Установити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок
(квота “А”) у період з 1 вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 р. в обсязі 1811 тис. тонн.
2. Затвердити мінімальні ціни на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1
вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 р. для виробництва цукру в межах квоти “А”, з
урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти “А” згідно з додатком.

Випуск
№87
27 грудня
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МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ
на цукрові буряки, які поставлятимуться з 1 вересня 2014 р. до 1 вересня 2015 р.
для виробництва цукру в межах квоти “А”, з урахуванням базисної цукристості та
на цукор квоти “А”
Код товару згідно Опис товару згідно з Нормативно-технічна Мінімальна ціна за 1
з ДКПП
ДКПП
документація
тонну (без урахування
податку на додану
вартість), гривень
01.13.71-00.00
10.81.12-30.10

Буряки цукрові
Цукор білий,
кристалічний

ДСТУ 4327:2004
ДСТУ 4623:2006/
ГОСТ 31361-2008

343,55
4722,68
www.kmu.gov.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 грудня 2013 р. № 993-р
Про звільнення Нещотного О.О. з посади заступника голови правління
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
Звільнити Нещотного Олександра Олександровича з посади заступника голови
правління Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” згідно з його заявою 27
січня 2014 року.
www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 грудня 2013 р. № 713
Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 04 жовтня 2012 року № 600
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011
року № 500, та пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Н А К А З У Ю :
1. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 04 жовтня 2012 року № 600 “Про затвердження форм
документів та надання інформації для здійснення державної підтримки
сільськогосподарським товаровиробникам шляхом здешевлення страхових платежів”,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2012 року за № 1780/22092,
та форму заявки для страхування сільськогосподарських культур з державною
підтримкою, затверджену ним, визнати такими, що втратили чинність.
2. Департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку
(Ахіджанов Б.Р.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
www.minagro.gov.ua.
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 03 грудня 2013 р. № 714
Про внесення змін до форми звітності № 1А–риба (річна) "Виробництво продукції
аквакультури за 20__р."
Відповідно до абзацу двадцять шостого статті 9 Закону України "Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", з метою
удосконалення форми звітності щодо виробництва продукції аквакультури та
коригування термінів її подання Н А К А З У Ю :
1. Внести до форми звітності № 1А-риба (річна) "Виробництво продукції
аквакультури за 20__р. ", затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 21 березня 2012 року № 141, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 09 квітня 2012 року за № 514/20827, такі зміни:
1) слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
сфері рибного господарства" замінити словом "рибоохорони";
2) слова та цифри "до 20 січня", "до 25 лютого" та "до 25 березня" замінити
словами та цифрами "до 10 січня", "до 03 лютого" та "до 15 лютого" відповідно.
2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити у встановленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України - керівника апарату Сеня О.В.
www.minagro.gov.ua.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10 грудня 2013 р. № 725
Про затвердження вартості майна, що припадає на одного працівника
недержавного сільськогосподарського підприємства Автономної Республіки Крим
(області) за 2012 рік
Відповідно до статті 6 Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24
липня 2013 року № 657 "Деякі питання безоплатної передачі частки державного майна
в агропромисловому комплексі, що приватизується" Н А К А З У Ю :
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1. Затвердити вартість майна, що припадає на одного працівника недержавного
сільськогосподарського підприємства Автономної Республіки Крим (області) за 2012
рік, за формою, що додається.
2. Управлінню державного майна (Тітарчук В.Б.) подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка
В.М.
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ВАРТІСТЬ МАЙНА,
що припадає на одного працівника недержавного сільськогосподарського
підприємства Автономної Республіки Крим (області) за 2012 рік
№
Регіон, область
Вартість майна, тис. грн
з/п
1 Автономна Республіка Крим
179,35
2 Вінницька область
141,66
3 Волинська область
146,86
4 Дніпропетровська область
275,62
5 Донецька область
232,27
6 Житомирська область
141,38
7 Закарпатська область
95,88
8 Запорізька область
223,30
9 Івано-Франківська область
367,99
10 Київська область
419,14
11 Кіровоградська область
332,22
12 Луганська область
187,75
13 Львівська область
432,15
14 Миколаївська область
201,24
15 Одеська область
157,23
16 Полтавська область
250,27
17 Рівненська область
103,00
18 Сумська область
114,05
19 Тернопільська область
387,44
20 Харківська область
201,04
21 Херсонська область
209,89
22 Хмельницька область
210,64
23 Черкаська область
295,11
24 Чернівецька область
225,83
25 Чернігівська область
156,33
26 м. Київ
230,35
27 м. Севастополь
12,36
www.minagro.gov.ua.
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№87

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про виноград та
виноградне вино" щодо сприяння роботі малих і середніх підприємств у галузі
виноробства.
Номер, дата реєстрації: 3711 від 02.12.2013
Ініціатор: Народні депутати України Джига М.В., Табачнік Я.П., Ващук К.Т.,
Апостол М.В.
Проект Закону спрямований на створення сприятливих умов щодо розвитку
виноградарсько-виноробних господарств всіх форм власності та виробництва
високоякісної продукції з особливими властивостями, що обумовлені екологічними
умовами території походження.
Метою законопроекту є:
сприяння роботі малих і середніх підприємств у галузі виноробства за рахунок
узаконення
приватного
виноробства,
юридичного
оформлення
Паспортів
виноградників та геодезичної прив’язки меж мікрорайонів високоякісного виробництва
виноградарсько-виноробної продукції, введення обов’язкової частки сортів вітчизняної
селекції;
застосування даних Кадастру виноградників України, що сприятиме
закріпленню територій виробництва продукції галузі контрольованих найменувань за
походженням;
моніторинг кількості і якості врожаю винограду, що направлений на контроль
якості та зменшення фальсифікованої виноградарсько-виноробної продукції на ринку
вина України.
Сьогодні світовий досвід у напрямку розвитку економічної основи країн
виноробів вказує на перспективність розвитку приватного виробництва вина. Вино
отримане приватними виробниками різних форм власності відповідає основним
показникам якості і може задовольняти внутрішні потреби країни у його споживанні.
Крім того, пропонується складання Кадастру виноградників України з веденням
електронної бази даних та графічного супроводу для забезпечення центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики інформацією про стан насаджень,
урожайність та відповідно можливі обсяги виробленої кінцевої продукції. Це надасть
можливість зменшити кількість низькоякісної та фальсифікованої продукції на
вітчизняному ринку. Дозволить диференціювати вартість продукції в залежності від її
якості.
Також, з метою розвитку вітчизняного виноградарства та зменшення
імпортозалежності пропонується ввести обов’язкову мінімальну частку вирощування
вітчизняних сортів винограду у господарствах всіх форм власності.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"щодо підтримки вітчизняного
плодово-ягідного виноробства
Номер, дата реєстрації: 3712 від 02.12.2013
Ініціатор: Народні депутати України Джига М.В., Табачнік Я.П., Ващук К.Т.,
Апостол М.В.

27 грудня
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Метою запропонованих змін і доповнень є створення сприятливих умов для
розвитку підприємств виноробної галузі і, в першу чергу, господарств, які самі
вирощують виноград, плоди та ягоди і надання їм можливості самостійного виходу зі
своєю продукцією на ринок вина.
Основною перешкодою для відновлення плодово-ягідного виноробства є
непомірно висока вартість ліцензії на оптову торгівлю (500 тис. грн.) та високі акцизні
збори, тому ринок України заповнений неякісною імпортною продукцією зі
шкідливими штучними наповнювачами, барвниками, консервантами, тощо.
До 01.01.2007 року стаття 15 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів", який регламентує видання ліцензій на оптову торгівлю
алкогольними напоями, передбачала норму, за якою суб’єкти господарювання, які
отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв, здійснювали
поставку цієї продукції суб’єктам господарювання оптової та роздрібної торгівлі та
іншим споживачам без ліцензій на оптову торгівлю лише в межах обсягів власного
виробництва (імпорту).
Законом України від 17.11.2006 року "Про внесення змін до деяких законів
України щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" було внесено зміни до статті 15 зазначеного
Закону, відповідно до яких суб’єкти підприємницької діяльності, що отримали ліцензії
на виробництво або імпорт алкогольних напоїв (крім сидру та перрі (без додання
спирту), здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної
торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю
вартістю 500 000 гривень на рік.
В Законі визначено, що "алкогольні напої – продукти, одержані шляхом
спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових
спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць, які
відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під
кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08".
Відповідно
до
класифікації
Українського
класифікатора
товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) – 22 04 "Вина виноградні натуральні", 22
05 "Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або
ароматизувальних екстрактів", 22 08 "Спирт етиловий, неденатурований, з
концентрацією спирту менш як 80 об.%, спиртові дистиляти та спиртні напої одержані
шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт".
В групу 22 06 "Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій),
напій медовий; суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з
безалкогольними напоями, (з доданням спирту)" входять вина плодово-ягідні та інші,
тобто алкогольні напої, які суттєво відрізняються за своїми показниками. В цій групі
окремо виділені лише сидр і перрі (без додання спирту) – 22 06 00 31 00; 22 06 00 51 00;
22 06 00 81 00.
Отже, запровадження зазначеної норми Закону для алкогольних напоїв, які
суттєво відрізняються за своїми якостями і призначенням, призвело до нерівних умов
конкуренції між товаровиробниками та посилило монополізацію ринку алкогольних
напоїв, зокрема вина, оскільки невеликі виноробні підприємства, що самі вирощують
плоди та ягоди, маючи ліцензію на виробництво вартістю 780 гривень на рік, не мають
можливості сплачувати високу вартість ліцензії на право оптової торгівлі.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу
України щодо ставок акцизного податку на вина плодово-ягідні"
Номер, дата реєстрації: 3713 від 02.12.2013
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Метою запропонованих змін і доповнень є створення сприятливих умов для
розвитку промислового плодово-ягідного виноробства.
Основною перешкодою для відновлення плодово-ягідного виноробства є
непомірно високі акцизні збори, тому ринок України заповнений неякісною імпортною
продукцією зі шкідливими штучними наповнювачами, барвниками, консервантами.
Відповідно
до
класифікації
Українського
класифікатора
товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) в групу 22 06 "Інші зброджені напої
(наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий; суміші із зброджених напоїв
та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)" входять вина плодово-ягідні та інші, тобто алкогольні напої, які
суттєво відрізняються за своїми показниками. До даної групи (крім 2206 00 31 00, 2206
00 51 00, 2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) застосовується ставка
податку – 49,49 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Таким чином, акциз на
плодово-ягідне сухе вино становить – 3,15 грн./л, плодово-ягідне кріплене – 6,30, в той
час як на виноградне сухе вино (код 2204) – 0,01 грн./л, виноградне кріплене (код 2204)
– 2,51 грн./л.
За своїми профілактичними якостями, біологічною цінністю і лікувальними
властивостями плодово-ягідні вина не тільки не поступаються перед кращими
виноградними, а й за деякими показниками їх перевершують.
Тому для розширення промислового виробництва плодово-ягідних вин
пропонується акциз на них прирівняти до виноградних.
http://zakon.rada.gov.ua

БЮЛЕТЕНЬ

Ініціатор: Народні депутати України Джига М.В., Табачнік Я.П., Ващук К.Т.,
Апостол М.В.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку земель""
щодо державної експертизи документації з оцінки земель
Номер, дата реєстрації: 3728 від 04.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Дмитрук М.І.
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Метою проекту Закону є приведення положень Закону України "Про оцінку
земель" у відповідність до положень Закону України "Про державну експертизу
землевпорядної документації" в частині обов’язковості проведення державної
експертизи документації з оцінки земель. Законопроектом пропонується внести зміни
до статті 21 Закону України "Про оцінку земель".
На даний час в чинному законодавстві має місце неузгодженість між
положеннями Законів України "Про оцінку земель" та "Про державну експертизу
землевпорядної документації" в частині проведення державної експертизи звітів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності.
Так, відповідно до положень статті 21 Закону України "Про оцінку земель" звіти
з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у
разі їх продажу підлягають державній експертизі відповідно до закону.
У статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної
документації" визначено види документації, яка підлягає обов’язковій державній
експертизі.
До внесення змін у статтю 9 Закону України "Про державну експертизу
землевпорядної документації" обов’язковій державній експертизі підлягали і звіти з
експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у
разі їх продажу, як це і вимагає стаття 21 Закону України "Про оцінку земель".
Разом з тим, Законом України від 05.11.2009 № 1702 "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю"
внесено зміни у Закон України "Про державну експертизу землевпорядної
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документації", відповідно до яких звіти з експертної грошової оцінки земельних
ділянок державної та комунальної власності виключено з переліку документації, яка
підлягає обов’язковій державній експертизі (абзац одинадцятий частини першої статті
9).
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо
розпорядження земельними ділянками, спадкоємці яких невідомі, відмовились від
прийняття спадщини чи не отримали у встановлений термін свідоцтва про право
на спадщину)"
Номер, дата реєстрації: 3741 від 05.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Гордієнко С.В., Парубок О.Н.
Даний проект Закону розроблений з метою досягнення оптимального правового
регулювання відносин користування земельними ділянками, зокрема, на умовах оренди
земель
сільськогосподарського
призначення
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва; узгодження окремих норм закону між собою та з
іншими законодавчими актами.
Нормами Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України"
від 20.11.2012 р. № 5494-VI передбачено, що до набрання чинності законом про обіг
земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року,
забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів
господарських товариств та не допускається купівля-продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення. Таким чином, вже протягом тривалого часу діє та
продовжує діяти заборона на відчуження та зміну цільового призначення земельних
ділянок сільськогосподарського призначення. В зв’язку з цим відносини оренди земель
сільськогосподарського призначення набули найвищого ступеню актуальності.
Оренда земель сільськогосподарського призначення є однією з форм
землекористування, яка забезпечує функціонування та розвиток аграрної галузі
економіки України. Належне правове регулювання орендних відносин є запорукою
стабільності малих, середніх та великих сільськогосподарських підприємств незалежно
від форми власності.
У власності громадян України перебуває близько 80 % від загальної площі ріллі.
Загалом у власності перебуває більше 30 млн. гектарів сільськогосподарських угідь.
Вказані дані підтверджують необхідність вдосконалення законодавчого забезпечення
орендних відносин в цій галузі.
Недостатньо врегульованим залишається питання захисту прав та законних
інтересів учасників правовідносин при спадкуванні земель та забезпечення належного
збереження земель до передання спадкоємцю або визнання їх відумерлою спадщиною.
Основною причиною такої ситуації є те, що власниками значних обсягів земель
сільськогосподарського призначення є громадяни похилого віку, які через стан свого
здоров’я та відсутність економічних можливостей не можуть здійснювати належну
обробку землі та забезпечувати збереження родючості ґрунтів. Крім того, великих
обсягів набуло отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у
спадщину особами, що проживають у містах та на великих відстанях від успадкованої
землі, через що такі власники здебільшого не мають зацікавленості у використанні та
охороні належних їм земель. Громадяни не поспішають переоформляти на себе
документи на земельну ділянку, яку отримали в спадщину, або й взагалі відмовляються
від спадщини. Виникає ситуація, коли значні площі земель не можуть
використовуватись належним чином, оскільки немає жодного органи чи особи, які б
мали повноваження на розпорядження такими землями.
Вдосконалення законодавства щодо оренди земель сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва є необхідною
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умовою для забезпечення захисту прав та законних інтересів дуже широкого спектру
учасників правовідносин, а також опосередковано впливає на добробут населення
України.
Враховуючи наведене, виникла необхідність в розроблені проекту Закону
України "Про внесення доповнень до Земельного кодексу України (щодо
розпорядження земельними ділянками, спадкоємці яких невідомі, відмовились від
прийняття спадщини чи не отримали у встановлений термін свідоцтва про право на
спадщину)".
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про внесення змін до Розділу VII "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр" щодо
перенесення відомостей про земельні ділянки з Державного реєстру земель до
Державного земельного кадастру"
Номер, дата реєстрації: 3756 від 13.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Царьов О.А.
Метою проекту закону є урегулювання питання щодо безоплатного
перетворення (конвертації) державними кадастровими реєстраторами Державного
агентства земельних ресурсів та його територіальних органів електронних документів
(обмінних файлів), що містяться в Державному реєстрі земель (без подання заяви про
це суб’єктом речового права на відповідну земельну ділянку) у формат (стандарт)
електронного документу, який використовується при веденні Державного земельного
кадастру.
Досягнення цієї мети пропонується реалізувати шляхом надання доручення
Кабінету Міністрів України забезпечити до 1 липня 2014 року перетворення
(конвертацію) електронних документів (обмінних файлів), що містяться у Державному
реєстрі земель, у формат (стандарт) електронних документів, який використовується
при веденні Державного земельного кадастру (Державного реєстру прав).
Необхідність прийняття цього проекту Закону обумовлюється тим, що з 1 січня
2013 року почала діяти нова система реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень, яка 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 прав.
Зокрема, згідно з нормами чинного законодавства речові права на нерухомість,
що були зареєстровані до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними і не підлягають
перереєстрації.
У абзаці першому пункту 4 Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України "Про Державний земельний кадастр" визначено, що якщо земельні
ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані у Державному
реєстрі земель до набрання чинності Законом України "Про Державний земельний
кадастр", відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають
перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без
подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке
перенесення.
На сьогодні громадяни України, які в установленому законодавством порядку
отримали та зареєстрували до 1 січня 2013 року державні акти на право власності на
землю, не можуть отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, що перебуває у їх власності, навіть сплативши кошти за видачу витягу (53
гривні).
Це пояснюється тим, що електронні документи (обмінні файли), що сформовані
у форматі in4, які містяться в Державному реєстрі земель, є несумісними з форматом
(стандартом) електронних документів (форматом XML), який використовується при
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веденні Державного земельного кадастру.
При зверненні власника земельної ділянки із заявою про видачу витягу із
Державного земельного кадастру державні кадастрові реєстратори вимагають надати
обмінній файл у форматі XML, який рекомендують отримати у розробника технічної
документації із землеустрою, на підставі якої було отримано державний акт на право
власності на землю, а також копію технічної документації із землеустрою. Значна
кількість розробників технічної документації із землеустрою після введення
сертифікації цих робіт припинила свою діяльність, що унеможливлює отримання
обмінного файлу у форматі XML. Замовлення виготовлення обмінного файлу у формі
XML у іншого розробника документації із землеустрою чи конвертації із формату in4 у
формат XML потребує додаткової оплати (на сьогодні у різних регіонах країни
вартість цих робіт складає від 150 до 400 гривень). Однак, у разі відсутності у власника
земельної ділянки копії технічної документації із землеустрою, на підставі якої було
отримано державний акт на право власності на землю, обмінний файл виготовити
неможливо без замовлення нової технічної документації, вартість виготовлення якої
становить не менше 1000 гривень.
При цьому, слід згадати, що громадяни вже сплатили значні кошти за розробку
документації із землеустрою, необхідної для отримання державних актів на землю, які
до речі, були зареєстровані також за відповідну плату.
Фактично на сьогодні для укладення будь-якої цивільно-правової угоди щодо
земельної ділянки власники земельних ділянок, які в установленому законодавством
порядку отримали та зареєстрували до 1 січня 2013 року державні акти на право
власності на землю, не можуть отримати без додаткових фінансових витрат витяг з
Державного земельного кадастру про земельні ділянки, що перебувають у їх власності.
Це стосується у тому числі і незахищених верств населення, яке взагалі не має
можливості займатись розшуком організацій, які розробляли технічну документацію
при отриманні ними державних актів, та вимагати щоб останні здійснили конвертацію
обмінного файлу із формату in4 у формат XML. Особливо відчутними негативні
наслідки діючої системи реєстрації є при реєстрації договорів оренди земель
сільськогосподарського призначення, коли угода стосується великої кількості
земельних ділянок (укладається одночасно з великою кількістю власників земельних
ділянок).
Зазначені питання пропонується врегулювати шляхом внесення змін до Розділу
VII "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про Державний земельний
кадастр».
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок
окремих податків"
Номер, дата реєстрації: 3757 від 16.12.2013
Ініціатори: Народний депутат України Хомутиннік В.Ю.

Випуск
№87
27 грудня

Основною метою прийняття запропонованого законопроекту є забезпечення
своєчасного надходження податків та запобігання зниженню надходжень з податку на
прибуток підприємств та податку на додану вартість до Державного бюджету України.
Розробка проекту закону обумовлена необхідністю збільшення податкових
надходжень до Державного бюджету України з податків та запобіганню зниження
бюджетних надходжень з податку на прибуток підприємств та податку на додану
вартість.
Проектом Закону передбачено внесення змін до Податкового кодексу України,
якими пропонується:
підвищення ставок акцизного податку на спирт та інші алкогольні напої на 14%;

2013 року
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перенесення на 2015 рік передбаченого чинними нормами ПКУ зниження ставки
з податку на додану вартість (до 17%);
поступове на 3 роки зниження ставки з податку на прибуток підприємств з 19%
до 16%. Передбачено встановити таку ставку у 2014 році - 18%, у 2015 році - 17%, з
2016 року - 16%;
продовження дії звільнення від оподаткування податком на додану вартість
необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки, операцій з
металобрухтом до 1 січня 2015 року;
введення звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з
макулатурою;
встановлення на 2014 рік єдиної ставки акцизного податку на важкі дистиляти;
скасування пільги із ввезення на митну територію України природного газу;
збільшення вдвічі ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (щодо
фіксованого сільськогосподарського податку)
Номер, дата реєстрації: 3757-1 від 17.12.2013
Ініціатори: Народний депутат України Омельченко Жеребнюк В.П.
Вдосконалення норм Податкового кодексу України запропоноване
законопроектом має на меті створення умов для збільшення надходжень до бюджету та
покращення адміністрування податків.
Законопроектом запропоновано низку змін до Податкового кодексу України,
зокрема:
- запровадження оподаткування податком на нерухоме майно нежитлової
нерухомості;
- встановлення обмеження щодо перенесення від’ємного фінансового результату
на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами при
оподаткуванні податком на прибуток;
- відміна окремих податкових пільг, зокрема, для спирту технічного, який
використовується у хімічній промисловості як сировина для виробництва продуктів
органічного синтезу та біоетанолу, який використовується для виробництва біопалива,
доходів від продажу нерухомого майна та транспортних засобів, операцій з ввезення на
митну територію України природного газу;
- відтермінування до 2015 року зниження ставки податку на прибуток з 19% до
16% та ставки податку на додану вартість з 20% до 17%;
- продовження до 2016 року звільнення від оподаткування ПДВ зернових та
технічних культур, операцій з металобрухтом;
- застосування єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо (98 € за 1 т)
замість диференціації ставок в залежності від вмісту сірки (від 46 до 98 € за 1 т);
- підвищення ставок акцизного податку на пиво, лікеро-горілчані вироби,
слабоалкогольні напої, вино, на операції з цінними паперами;
- встановлення єдиної максимальної ставки плати за користування надрами за
видобування залізної руди (незалежно від змісту корисного елементу) (4,5%), єдиної
ставки для інших видів корисних копалин (6%);
- запровадження плати за користування надрами для підприємств, які
видобувають підземні води для власного використання, незалежно від
наявності/відсутності спеціального дозволу;
- розширення кола податкових агентів, що сплачують екологічний податок: за
енергоносії, які утворюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу; за товари, які
є джерелом виникнення забруднюючих речовин (люмінесцентні лампи, акумулятори,
аерозолі);
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- індексація ставок екологічного податку, плати за користування надрами та
плати за спеціальне використання водних ресурсів;
- збільшення ставок збору за користування радіочастотним ресурсом України у 5
разів;
- встановлення розміру орендної плати за землю для усіх категорій земель не
менше трикратного розміру земельного податку (незалежно від дати укладання
договору оренди);
- скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки
сільгоспугідь, яка є базою розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку;
- збільшення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів в 10
разів;
- запровадження для фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку,
обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу окремих
товарів іноземного виробництва (одяг з хутра, ювелірні вироби, побутова техніка,
меблі, інш.);
- врегулювання норм податкового та бюджетного законодавства в частині
зарахування коштів збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до
загального фонду державного бюджету.
Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю збільшення
надходжень до бюджету та удосконалення окремих положень Податкового кодексу
України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України Постанова "Про внесення зміни до Бюджетного кодексу
України"(щодо коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення)
Номер, дата реєстрації: 3774 від 17.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Добкін Д.М.
Відповідно до проекту Закону передбачається спрямування 90 відсотків коштів,
отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, до
бюджету розвитку місцевих бюджетів, що сприятиме забезпеченню стабільного
розвитку областей, районів, міст, селищ та сіл, стимулюватиме розвиток в них
інфраструктури та покращення соціально-економічних показників.
Проект Закону «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України» (щодо
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення)
розроблено у зв’язку тим, що діючим Бюджетним кодексом України передбачається,
що 90 відсотків коштів отриманих від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення включаються до бюджету розвитку місцевих
бюджетів до розмежування земель державної і комунальної власності.
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності" від 6 вересня 2012
року, № 5245-VI, встановлюється, що з 1 січня 2013 року, здійснюється розмежування
земель державної та комунальної власності.
Введення даних положень у чинне законодавство України призводить до
зменшення отримання бюджетом розвитку місцевих бюджетів частини коштів від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що зумовлює
невиконання міських цільових програм, недофінансування провідних галузей
господарства, і, як наслідок, - затримку у розвитком тієї чи іншої області, району,
міста, селища, села.
В Україні визначається та гарантується місцеве самоврядування (стаття 7
Конституції України). Також відповідно до частини третьої статті 142 Конституції
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України держава повинна брати участь у формуванні доходів бюджетів місцевого
самоврядування та фінансово підтримувати їх.
Тому, проектом закону пропонується кошти отримані від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення використовувати як ефективне джерело
формування бюджету розвитку місцевих бюджетів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок
окремих податків"
Номер, дата реєстрації: 3757-2 від 18.12.2013
Ініціатор: Народні депутати України Сенченко А.В., Терьохін С.А.
Метою законопроекту є збільшення доходів бюджету та вдосконалення певних
правових норм.
Прийняття зазначеного законопроекту обґрунтовано необхідністю збільшення
доходів бюджету за рахунок підвищення ставок акцизного податку на пиво, алкогольні
напої, слабоалкогольні напої, спирт етиловий та тютюнові вироби, а також
необхідністю вдосконалення певних правових норм з метою усунення випадків їх
неоднозначного тлумачення учасниками податкових правовідносин в процесі
правозастосовної діяльності, що в кінцевому результаті повинно спростити
застосування вказаних норм на практиці та збільшити прозорість процедури
адміністрування податків, зборів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі"
Номер, дата реєстрації: 3811 від 23.12.2013
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Азаров М.Я.
Метою прийняття законопроекту є усунення дублювання функцій
Держсільгоспінспекції та передача її повноважень іншим центральним органам
виконавчої влади, усунення дублювання у повноваженнях органів державного нагляду
(контролю), відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) та,
як наслідок, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.
З цією метою вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Земельного кодексу України, законів України "Про дорожній рух",
"Про пестициди і агрохімікати", "Про охорону земель", "Про державний контроль за
використанням та охороною земель", "Про систему інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу України".
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі" (далі – законопроект) розроблено на виконання пункту 77.1 Національного
плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128 (далі –
Національний план дій на 2013 рік).
Так, пунктом 77.1 Національного плану дій на 2013 рік передбачено
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону України
щодо усунення дублювання функцій Держсільгоспінспекції, передбачивши передачу її
повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема:
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за додержанням законодавства з охорони праці – Держгірпромнагляду;
за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних
документів, пов'язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції,
наглядом і координацією виконання цільових програм і заходів, спрямованих на
виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контролем
вмісту в ній радіонуклідів - Держветфітослужбі;
за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях
агропромислового виробництва всіх форм власності за пожежною безпекою - ДСНС;
за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів –
Держспоживінспекції;
за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях
агропромислового виробництва всіх форм власності за безпекою дорожнього руху –
ДАІ МВС;
щодо здійснення перевірок закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів - Міносвіти;
щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у тому числі
радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами
забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій відповідно Держекоінспекції, Держсанепідслужбі;
щодо здійснення метрологічного нагляду та контролю за додержанням вимог
стандартів і нормативних документів, метрологічного забезпечення радіаційного та
дозиметричного контролю при виробництві і переробці сільськогосподарської
продукції у встановлених зонах контролю - Мінекономрозвитку.
Статтею 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" визначено, що одним із принципів здійснення
державного нагляду (контролю) є неприпустимість дублювання повноважень органів
державного нагляду (контролю).
Враховуючи викладене, розроблення законопроекту викликане необхідністю
усунення дублювання у повноваженнях органів державного нагляду (контролю),
відкритості, прозорості й системності державного нагляду (контролю) та, як наслідок,
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.
http://zakon.rada.gov.ua
Закону України "Про внесення змін до статті 38 Закону України "Про Державний
земельний кадастр" щодо перевірки обмінних файлів Про внесення змін до деяких
законів України щодо державного регулювання у сфері земельних відносин"
Номер, дата реєстрації: 3814 від 23.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Царьов А.О.

Випуск
№87
27 грудня

Законопроект спрямований на скорочення строків розробки документації із
землеустрою та строків реєстрації земельних ділянок в Державному земельному
кадастрі, зменшення фінансових витрат громадян (власників і користувачів земельних
ділянок), часу на узгодження меж сусідніх землекористувань.
Досягнення цієї мети пропонується реалізувати шляхом надання особам, які в
установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих
інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерівгеодезистів, технічної та програмної можливості здійснення попередньої перевірки в
режимі «он-лайн» (реального часу) відповідності розробленої ними документації із
землеустрою (у форматі електронного документа), що є підставою для формування
земельної ділянки, наявним даним Державного земельного кадастру в частині
відсутності у межах земельної ділянки, що формується, іншої земельної ділянки або її
частини, що дозволить уникнути накладок та розривів між межами сусідніх ділянок.
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У абзаці шостому частини першої статті 38 Закону України «Про Державний
земельний кадастр», встановлено, що доступ до Державного земельного кадастру
надається банкам, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний
контроль за використанням та охороною земель, та особам, які в установленому
законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерівземлевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, і
особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів,
землеоціночних робіт у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Однак, на сьогодні особи, які в установленому законом порядку включені до
Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного
реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, не мають можливості в повній мірі
використовувати інформацію про земельні ділянки, яка міститься в Державному
земельному кадастрі. Зокрема, вони не можуть перевірити в режимі «он-лайн»
(реального часу) відповідність розробленої ними документації із землеустрою (у
форматі електронного документа), що є підставою для формування земельної ділянки,
наявним даним Державного земельного кадастру в частині відсутності у межах
земельної ділянки, що формується, іншої земельної ділянки або її частини, що
дозволило б уникнути накладок та розривів між межами сусідніх ділянок.
Існуючі на сьогодні технологічні та програмні засоби Державного земельного
кадастру не дозволяють розробникам документації із землеустрою здійснити
попередню перевірку (перед реєстрацією земельної ділянки) узгодження меж земельної
ділянки з межами вже зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних
ділянок.
Це впливає на збільшення строків виготовлення документації із землеустрою та
реєстрації земельних ділянок, що призводить до додаткових фінансових витрат
громадян (власників та користувачів земельних ділянок).
Саме ці питання пропонується врегулювати даним проектом Закону.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо удосконалення механізму внесення відомостей до
Державного земельного кадастру та користування такими відомостями"
Номер, дата реєстрації: 3820 від 25.12.2013
Ініціатор: Народний депутат України Омельянович Д.С.
Законопроект розроблено з метою подальшого удосконалення процедури
внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими
відомостями.
З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України "Про Державний земельний
кадастр". Нормами зазначеного Закону, зокрема, унормовано процедуру внесення
відомостей до Державного земельного кадастру.
На даний час уся документація, що є підставою для внесення відомостей до
державного земельного кадастру, подається до центрального органу виконавчої влади,
що здійснює державну політику у сфері земельних відносин, у формі електронного
документу.
Проте заяви про внесення зазначених відомостей згідно з вимогами зазначеного
Закону, мають подаватись лише у паперовій формі.
З метою подальшого удосконалення системи ведення Державного земельного
кадастру та забезпечення доступності адміністративних послуг для споживачів, існує
доцільність надання можливості:
- подання заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру у
електронній формі,
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- надання відомостей Державного земельного кадастру не тільки у паперовій, а й
у електронній формі.
Запровадження зазначених положень усуне особистий контакт між державним
кадастровим реєстратором та особою, яка ініціює внесення відомостей до Державного
земельного кадастру чи користується такими відомостями.
Необхідним є законодавче врегулювання деяких питань, які виникли у зв’язку із
запровадженням в Україні нової системи державної реєстрації речових прав на земельні
ділянки.
Так, в процесі впровадження даної системи актуальною стало питання
співвідношення інформації про земельну ділянку, яка міститься у правоустановчих
документах на неї (державному акті, договорі оренди землі тощо) та витязі з
Державного земельного кадастру. Проблема полягає у тому, що відомості про земельну
ділянку, наявні, наприклад, у державному акті, не є незмінними. Чинне законодавство
України передбачає можливість в установленому законом порядку змінювати цільове
призначення земельної ділянки, її угіддя, відповідним чином коригувати її межі.
Зазначені зміни вносяться до Державного земельного кадастру, внаслідок чого
актуальні відомості про земельну ділянку зазначаються у відповідному витязі із
кадастру. Проте зміни до правоустановчих документів про земельну ділянку не
вносяться. Але у подальшому, при державній реєстрації речових прав на такі земельні
ділянки, , виникає питання про те, які характеристики земельної ділянки мають бути
внесені до Державного реєстру прав – ті, які зазначені у правоустановчому документі
чи ті, які зазначену у Витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Невизначеність даного питання на законодавчому рівні має своїм наслідком численні
відмови державних реєстраторів у державній реєстрації прав на земельні ділянки. Для
вирішення проблеми пропонується запровадити правило, за яким у разі
невідповідностей відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі
та документах, що є підставою для виникнення відповідного речового права на
земельну ділянку, пріоритет мають відомості Державного земельного кадастру, за
умови, якщо зазначена невідповідність є наслідком:
внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру про земельну
ділянку,
виправлення помилки Державного земельного кадастру, здійсненої за заявою
суб’єкта речового права на земельну ділянку.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
02.12.2013
Повідомленняпро оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної
продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"
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№87
27 грудня
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної
продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів" розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України: (www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
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01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Рудюк А.М. т.279 82 89. Е-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових,
агротехнологічних, економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції
(сировини) фізичними або юридичними особами, вимог щодо вирощування органічної
продукції, придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення, відбору насіння та
посадкового матеріалу, захисту рослин.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних
правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного
походження, у тому числі грибів" (далі – проект постанови) розроблено відповідно до
частини другої статті 14 та частини другої статті 18 Закону України від 03 вересня 2013
року № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини” та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до
діючого законодавства.
www.minagro.gov.ua
05.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність
компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року або відмови в їх
видачі, переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден,
що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність
компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною
експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів або їх анулювання" Міністерство аграрної політики
та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку видачі акта технічного огляду суден, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства, свідоцтва про відповідність компанії
та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден
і попередженням забруднення 1993 року або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів або їх анулювання" розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.go.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: flot@darg.gov.ua), виконавець Хобта Світлана Олександрівна телефон:
484-63-31.
Метою прийняття проекту постанови є необхідність виконання, в повному
обсязі, вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
та Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів".
- 28 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№87
27 грудня

2013 року

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
видачі акта технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства, свідоцтва про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення
1993 року або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів або їх
анулювання" (далі - проект постанови) є виконанням вимог абзацу першого частини
першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" та статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів".
www.minagro.gov.ua
05.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством рибного господарства"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством рибного господарства" 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.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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: Law@golovrubvod.kiev.ua, Костюченко Максим
Миколайович (044) 486-44-05.
Метою прийняття проекту є затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного
господарства, перегляд діючих критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення
господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок,
перегляд критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та
середньої групи ризику, із звуження кола таких суб'єктів господарювання, а також
виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок №
752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих
форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових)
заходів державного нагляду (контролю)", Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі
рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства"
розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
2013 року№ 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
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періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".
Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013
року № 752.
www.minagro.gov.ua
05.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України "Про
внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 14 лютого 2013 № 98"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики
України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 14 лютого 2013 № 98" 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.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу 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: Law@golovrubvod.kiev.ua, Костюченко Максим Миколайович (044)
486-44-05.
Метою розробки проекту наказу є приведення у відповідність актів, що
складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю) органами рибоохорони відповідно до вимог діючого законодавства.
Проект наказу Мінагрополітики України "Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 лютого 2013 року №
98" (далі - проект наказу) розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)".
Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить забезпечити відповідність
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів
державного нагляду (контролю) органами рибоохорони відповідно до вимог діючого
законодавства.
www.minagro.gov.ua
09.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Міністерства фінансів України "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політки
України, Міністерства фінансів України від 11 травня 2002 року № 128/312"
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політки України,
Міністерства фінансів України від 11 травня 2002 року № 128/312" Мінагрополітики
України оголошує про його публікацію.
Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політки України, Міністерства фінансів України від 11 травня 2002 року №
128/312" підготовлено на виконання листа Міністерства юстиції України від 30 січня
2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих у
Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до
Конституції і законодавства України.
Повний пакет документів до проекту наказу "Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства аграрної політки України, Міністерства фінансів України
від 11 травня 2002 року № 128/312" розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті 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 такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
e-mail: mak7_mm@minapk.gov.ua. (Мельник Максим Михайлович – тел. 278-5837)
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.
e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту наказу є приведення власних нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства.
Мета досягається шляхом визнання наказу Міністерства аграрної політики
України, Міністерства фінансів України від 11 травня 2002 року № 128/312 таким, що
втратив чинність.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та
Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства аграрної політки України, Міністерства фінансів України від 11 травня
2002 року № 128/312 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного
бюджету України на проведення державних виставкових заходів у сфері
агропромислового комплексу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17
травня 2002 року за № 434/6722" підготовлений на виконання доручень Кабінету
Міністрів 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.
Спільним наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства
фінансів України від 11 травня 2002 року № 128/312, який було прийнято на виконання
Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", затверджений Порядок
використання коштів Державного бюджету України на проведення державних
виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу, що додається (далі–
Порядок).
Оскільки вищевказаний Закон України передбачав Порядок використання
коштів Державного бюджету України на проведення державних виставкових заходів у
сфері агропромислового комплексу, відповідно Порядок мав діяти лише до 2002 року.
В зв’язку з цим на даний час немає законодавчих або нормативно-правових
підстав для продовження дії Порядку.
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Повідомлення про оприлюднення проекту Указу Президента України "Про
визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29 червня
2000 року № 832"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Указу Президента
України "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 29
червня 2000 року № 832" Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект Указу Президента України "Про визнання таким, що втратив чинність,
Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832" підготовлено на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України В. Хорошковського від 01.10.2012
№ 39528/0/1-12 з метою удосконалення законодавства з питань укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту сільськогосподарської продукції.
Повний пакет документів до проекту Указу Президента України розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Указу Президента України та
аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати
протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ,
01001E-mail: illenko@minapk.gov.ua; Державна служба України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, email:inform@dkrp.gov.ua
Метою прийняття проекту Указу Президента України є визнання таким, що
втратив чинність, Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832 "Про
невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна".
Проект Указу Президента України "Про визнання таким, що втратив чинність,
Указу Президента України від 29 червня 2000 року № 832" підготовлено на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України В.І. Хорошковського від 01.10.2012
№ 39528/0/1-12 з метою удосконалення законодавства з питань укладення та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів щодо експорту сільськогосподарської продукції.
Указ Президента України від 29 червня 2000 року № 832 "Про невідкладні
заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна" був прийнятий з
метою стимулювання виробництва зерна та підтримки сільськогосподарських
товаровиробників, суттєвого зниження негативних наслідків сезонних і кон‘юнктурних
коливань цін на зерно і хлібопродукти.
Визначені в Указі Президента України завдання та заходи виконані.
www.minagro.gov.ua
10.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку ввезення в
Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до
схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно
призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни"
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аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Змін до Порядку
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економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для
розмноження і наступного вивезення за межі країни" Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблено відповідно до законів України "Про насіння і
садивний матеріал", “Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння
зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації
економічного співробітництва та розвитку”.
Проект наказу 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 (http://www.minapk.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:
Міністерство аграрної політики та продовольства України вул. Хрещатик 24, м.
Київ, 01601, E-mail:shutenko@minapk.gov.ua; тел./факс 279 27 04;
Державна інспекція сільського господарства України, м. Київ, вул. Баумана,
9/12, м. Київ, 03190, E-mail:vposnjak@ukr.net; виконавець Позняк Василь Миколайович,
тел./факс 232 94 77;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою проекту наказу є удосконалення та спрощення діючого Порядку ввезення
в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації
економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем
сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно призначене для
розмноження і наступного вивезення за межі країни.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
затвердження Змін до Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до
Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих
сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася
Україна, за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за
межі країни" (далі – проект наказу) розроблено відповідно до статті 20 Закону України
"Про насіння і садивний матеріал" з метою удосконалення та спрощення діючого
Порядку ввезення в Україну насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин
Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських
рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, за умови, що воно
призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни.
При проведені аналізу застосування діючого Порядку виникла необхідність у
внесенні змін до нього у частині покладення на Держсільгоспінспекцію України
(замість суб’єктів господарювання) обов’язку:
- звернення до уповноваженого органу країни реєстрації сорту за отриманням
документів необхідних для отримання підтвердження на ввезення;
- обов’язку Держсільгоспінспекції України повідомляти заявника про
направлення інспекцією відповідного запиту до спеціально уповноваженого органу
країни реєстрації сорту із зазначенням дати направлення такого запиту та наданням
його копії;
- обов’язку Держсільгоспінспекції України (у разі направлення зазначеною
інспекцією до спеціально уповноваженому органу країни реєстрації сорту відповідного
запиту) приймати рішення про неможливість задоволення наданого заявником
повідомлення виключно після отримання від спеціально уповноваженому органу
країни реєстрації сорту відповіді на направлений запит.
www.minagro.gov.ua
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Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14
жовтня 2009 р. № 1126"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14
жовтня 2009 р. № 1126" Міністерство аграрної політики та продовольства України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня
2009 р. № 1126" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.go.ua) та Державного
агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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: flot@darg.gov.ua), виконавець Хобта Світлана
Олександрівна.
Метою розроблення проекту постанови є перегляд критеріїв оцінки ступеня
ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти
здійснення перевірок та звуження кола суб’єктів господарювання, які відносяться до
найвищої та середньої ступенів ризику, у зв’язку з прийняттямпостанови Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм
актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів
державного нагляду (контролю)".
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" (далі – проект постанови)
розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".
Прийняття
зазначеного
проекту
постанови
дозволить забезпечити
відповідність критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2013 року № 752.
www.minagro.gov.ua
19.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо здійснення державного
нагляду (контролю)" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою узгодження деяких наказів Міністерства
аграрної політики та продовольства України щодо здійснення державного нагляду
(контролю) з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16
серпня 2013 року № 503 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми
акта перевірки для здійснення Державною інспекцією сільського господарства України
та її територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)".
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) та
Державної інспекції сільського господарства України (www.disgu.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України: вул. Баумана, 9/12, м.
Київ, 03190, е-mail: tylyza@meta.ua Німченко Дмитро Валентинович; тел./факс 232-9437
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011, Е-mail: mail@dkrp.gov.ua

БЮЛЕТЕНЬ

аграрної політики та продовольства України щодо здійснення державного
нагляду (контролю)"

Метою проекту наказу є узгодження деяких наказів Міністерства аграрної
політики та продовольства України щодо здійснення державного нагляду (контролю) з
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 серпня 2013
року № 503.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства
України щодо здійснення державного нагляду (контролю)" (далі - проект наказу)
розроблено з метою узгодження деяких наказів Міністерства аграрної політики та
продовольства України щодо здійснення державного нагляду (контролю) з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 серпня 2013 року №
503 "Про затвердження Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для
здійснення Державною інспекцією сільського господарства України та її
територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю)" (далі наказ).
Наказом визнано такими, що втратили чинність накази Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 12 липня 2012 року № 424 "Про затвердження
Переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог
земельного законодавства", від 03 грудня 2012 року № 746 "Про затвердження Переліку
питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог
щодо експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів".
Однак Порядок планування та здійснення контрольних заходів з питань
перевірки стану дотримання суб’єктами господарювання вимог земельного
законодавства, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
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України від 25 лютого 2013 року № 132, Порядок одержання документів, матеріалів та
іншої інформації, необхідних для здійснення державного нагляду (контролю) за
використанням та охороною земель, затверджений наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 14 березня 2013 року № 179, Порядок
організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та
технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 21 березня 2013 року № 202, містять посилання на накази Міністерства
аграрної політики та продовольства України, які визнані такими, що втратили чинність.
Наказом також затверджено єдину уніфіковану форму акту перевірки у зв’язку з
чим необхідно встановити єдину форму журналу реєстрації актів перевірок в частині
дотримання вимог земельного законодавства, вимог законодавства щодо експлуатації
та технічного стану машин.
www.minagro.gov.ua
19.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України "Про затвердження Положення про Комісію з апеляцій
Державної інспекції сільського господарства України з розгляду спірних питань,
які виникають під час проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про
Комісію з апеляцій Державної інспекції сільського господарства України з розгляду
спірних питань, які виникають під час проведення сертифікації послуг із зберігання
зерна та продуктів його переробки" (далі – проект наказу) Мінагрополітики України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою затвердження Положення про Комісію з
апеляцій Державної інспекції сільського господарства України з розгляду спірних
питань, які виникають під час проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки. Прийняття наказу надасть можливість Державній інспекції
сільського господарства України вирішувати спірні питання, які виникають під час
проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що
відповідатиме вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1294
"Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання
зерна та продуктів його переробки".
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Державної інспекції сільського господарства України
(http://www.disgu.gov.ua) та Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України: вул. Баумана, 9/12, м.
Київ, 03190, е-mail: kdoroshchuk@mail.ru Дорощук Христина Сергіївна; тел./факс 40094-02.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
Проект наказу підготовлений з метою затвердження Положення про Комісію з
апеляцій Державної інспекції сільського господарства України з розгляду спірних
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питань, які виникають під час проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та
продуктів його переробки.
Необхідність затвердження Положення про Комісію з апеляцій Державної
інспекції сільського господарства України з розгляду спірних питань, які виникають під
час проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2009 року № 1294
"Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання
зерна та продуктів його переробки", яка надасть змогу врегульовувати спірні питання,
які виникають між територіальними органами Держсільгоспінспекції України та
суб’єктами господарювання, що надають послуги із зберігання зерна та продуктів його
переробки при сертифікації послуг зернових складів.
www.minagro.gov.ua
23.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до пункту 2 Порядку акумулювання сільськогосподарськими
підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,
відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування
бюджетних коштів"
З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови та проведення
аналізу регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта, Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено з метою приведення у відповідність постанови
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. №11 "Про затвердження Порядку
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів" до Закону України від 24 жовтня
2013 р. № 657 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та
реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень".
Реалізація запропонованих змін дозволить врегулювати питання відкриття
спеціальних рахунків сільгосппідприємствами, які будуть реєструватися суб’єктами
спеціального режиму оподаткування з 01 січня 2014 року.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики та
продовольства України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: vitali@minagro.gov.ua
та Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Виконавець: Шашков Андрій Володимирович, телефон (044) 278-44-53.
З 01 січня 2014 року набирає чинності Закон № 657, яким, зокрема, скасовується
необхідність отримання сільськогосподарськими підприємствами свідоцтв про
реєстрацію суб’єктів спеціального режиму оподаткування та передбачено внесення
сільськогосподарських підприємств до реєстру суб’єктів спеціального режиму
оподаткування.
Крім того, передбачається право зазначених суб’єктів спеціального режиму
оподаткування на отримання витягу з відповідного реєстру в Міністерстві доходів і
зборів України.
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Проект постанови розроблено з метою приведення у відповідність постанови
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 "Про затвердження Порядку
акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
казначейське обслуговування бюджетних коштів" із положеннями Закону № 657.
Проект постанови підготовлений Мінагрополітики України на виконання Закону
України від 24 жовтня 2013 р. № 657 "Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких
положень".
www.minagro.gov.ua
26.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9
жовтня 2013 року № 806"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 9 жовтня 2013 року № 806" Мінагрополітики України оголошує про його
публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 806" підготовлений з
метою встановлення обґрунтованого терміну для забезпечення реалізації заходів щодо
створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, на виконання пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про
затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на
переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного
державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового".
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
2013 року № 806" 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 надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такою адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, виконавець Хоміч Людмила Володимирівна, телефон: (044) 226-27-53,.Email: homichak@minapk.gov.ua.
Зважаючи на те, що реалізація вищезазначених заходів щодо створення Реєстру
потребує певного часу, проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року №
806" (далі – проект постанови) пропонується термін набуття чинності абзацу другого
пункту 1 постанови встановити з 1 листопада 2014 року шляхом внесення зміни до
пункту 4 постанови.
Проект постанови підготовлено на виконання пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 806 "Про затвердження Порядку ведення
Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та
алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів лічильників обсягу виробленого спирту етилового" (далі – постанова), яка була
опублікована 13 листопада 2013 року, Міністерству аграрної політики та продовольства
України доручено забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру товарно- 38 -
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транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі
– Реєстр).
Заходами із створення Реєстру передбачається:
створення
програмного
продукту,
що
забезпечує
доступ
та
користування Реєстром значної кількості операторів на ринку спирту та алкогольних
напоїв;
- безоплатне надання суб’єктам господарювання програмного продукту, що
забезпечує доступ до Реєстру;
- проведення навчання користувачів зазначеним програмним продуктом;
- створення програмного продукту, що забезпечує можливість застосування при
оформленні товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та
алкогольних напоїв електронного підпису суб’єктів господарювання – користувачів
Реєстру;
- забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в Реєстрі;
- забезпечення обміну інформацією, що міститься в Реєстрі, з інформаційними
системами Міндоходів України та правоохоронних органів, що потребує укладення
договорів про інформаційне забезпечення.
Реалізація зазначених заходів згідно із положеннями Концепції створення та
функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05
вересня 2012 р. № 634 (далі - Концепція), та Планом заходів щодо реалізації Концепції,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 517
(далі - План заходів), потребує значного часу та відповідного фінансування.
У зв’язку із цим Мінагрополітики України звернулося до Кабінету Міністрів
України та Міністерства фінансів України із проханням передбачити у Державному
бюджеті України необхідні бюджетні призначення за рахунок коштів загального фонду
на 2014 рік для фінансування створення та ведення Єдиного реєстру товарнотранспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.
www.minagro.gov.ua
26.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної
продукції" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики
України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/ Проекти
регуляторних актів 2013).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України. Виконавець: Спашиба Оксана Василівна, телефон (044) 279-8490, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.
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Метою прийняття проекту постанови є затвердження порядку та вимог до
маркування органічних продуктів харчування з метою ідентифікації споживачами під
час їх обігу.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та
вимог до маркування органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено
відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол
№ 61).
www.minagro.gov.ua
26.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної політики
та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
"Про
визнання
таким,
що
втратив
чинність, наказу
Міністерства
агропромислового комплексуУкраїни та Міністерства економіки України від 28
квітня 1998 року № 129/54"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу
"Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства економіки України
від 28 квітня 1998 року № 129/54" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту
Міністерство аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його
публікацію.
Проект наказу "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
агропромислового комплексу України та Міністерства економіки України від 28 квітня
1998 року № 129/54" підготовлено на виконання листа Міністерства юстиції України
від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку нормативно-правових актів,
зареєстрованих у Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у
відповідність до Конституції і законодавства України.
Повний пакет документів до проекту наказу "Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства
економіки України від 28 квітня 1998 року № 129/54" 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 такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, e-mail: tosh@minapk.gov.ua. Виконавець: Хоменко Юрій Іванович – тел.
280-41-66.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту наказу є приведення власних нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства.
Мета досягається шляхом визнання наказу Міністерства агропромислового
комплексу України та Міністерства економіки України від 28 квітня 1998 року №
129/54 таким, що втратив чинність.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про визнання таким, що
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втратив чинність, наказу Міністерства агропромислового комплексу України та
Міністерства економіки України від 28 квітня 1998 року № 129/54" підготовлений на
виконання доручень Кабінету Міністрів України від 31 січня 2013 року № 9825-0-411/10.1 та 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.
Наказом Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства
економіки України від 28 квітня 1998 року № 129/54, який прийнято на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 1997 року № 539 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення організованого збирання урожаю ранніх зернових культур у
1997 році", затверджено Порядок поставок сільськогосподарським товаровиробникам
нафтопродуктiв, які закуповуються за рахунок коштів, виділених для централiзованої
закупiвлi з подальшою реалiзацією їх сільськогосподарським товаровиробниикам, що
уклали угоди на продаж зерна за державним замовленням (далі – Порядок).
У 2000 році Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від
17 січня 2000 року № 50 "Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників матеріально-технічними ресурсами", згідно з якою було встановлено,
що з 01 січня 2000 року органи виконавчої влади не беруть безпосередньої участі у
вирішенні
питань,
пов`язаних
із
забезпеченням
сільськогосподарських
товаровиробників матеріально-технічними ресурсами, у тому числі пальномастильними матеріалами, а сільськогосподарські товаровиробники закуповують
необхідні матеріально-технічні ресурси у суб`єктів підприємницької діяльності,
зокрема через біржовий ринок.
В зв'язку з цим Порядок втратив актуальність. На даний час немає правових
підстав для продовження дії Порядку.
www.minagro.gov.ua
26.12.2013
Повідомлення про оприлюднення проекту спільного наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики України,
Державного комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року
№ 60/28/227".
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту спільного наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики України, Державного
комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227" та
аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики
України робить оголошення про його публікацію.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: tosh@minapk.gov.ua. Виконавець: Бурко Анатолій
Іванович, телефон (044) 280-41-66.
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Метою прийняття проекту наказу є приведення власних нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства.
Мета досягається шляхом визнання наказу Міністерства агропромислового
комплексу України, Міністерства енергетики України, Державного комітету України по
матеріальних резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227 таким, що втратив
чинність.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства енергетики
України, Державного комітету України по матеріальних резервах від 10 жовтня 1997
року № 60/28/227" підготовлено на виконання доручень Кабінету Міністрів України від
31 січня 2013 року № 9825-0-4-11/10.1 та від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9, вимог
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 року № 731.
Наказ Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства
енергетики України, Державного комітету України по матеріальних резервах від 10
жовтня 1997 року № 60/28/227 прийнято на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 1997 року № 1024 "Про здійснення розрахунків
сільськогосподарських товаровиробників за спожиту електричну та теплову енергію".
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2000 року № 776
"Про визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з
питань розрахунків у паливно-енергетичному комплексі" вищевказана постанова
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 року № 1024 втратила чинність.
В зв'язку з цим, наказ Міністерства агропромислового комплексу України,
Міністерства енергетики України, Державного комітету України по матеріальних
резервах від 10 жовтня 1997 року № 60/28/227 втратив актуальність, на даний час немає
правових підстав для продовження його дії.
www.minagro.gov.ua
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26.12.2013
Уряд України спростив аграріям умови ведення племінної справи – Мінагропрод
На суб'єктах господарювання, які займаються племінною справою у
тваринництві, будуть рідше проводити планові перевірки. Відповідне рішення 25
грудня прийняв Кабінет Міністрів України.
Також, як зазначається в повідомленні, зменшиться кількість підприємств, що
відносяться до високої та середньої груп ризику .
Так, тільки 6 % суб'єктів господарювання належать до високого ступеня ризику.
Перевіряти такі підприємства будуть не частіше одного разу на рік.
До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належить 28 %
підприємств. Їх перевірятимуть не частіше одного разу на 3 роки.
До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належить 66 %
підприємств. Їх перевірки будуть здійснюватися не частіше одного разу на 5 років.
АПК -інформ
26.12.2013
У 2014 році український уряд посилить фінпідтримку заготівельних кооперативів
- Присяжнюк
У 2014 р. український уряд планує забезпечити сільгоспвиробників прямою і
непрямою фінансовою підтримкою, зокрема, проектом держбюджету на 2014 р.
передбачені кошти на підтримку заготівельних кооперативів. Про це 25 грудня заявив
міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
Крім того, планується зберегти податкові пільги, які в ц.р. допомогли
акумулювати у аграріїв близько 19 млрд. грн.
"Зниження податкового навантаження за рахунок дії фіксованого податку
дозволило сільгоспвиробникам в 2013 р. акумулювати близько 3,5 млрд. грн. А
підтримка аграріїв за рахунок спеціального режиму оподаткування ПДВ у цьому році
склала близько 15 млрд. грн.", - зазначив М.Присяжнюк.
АПК -інформ
25.12.2013
Кабмін України ініціює скорочення повноважень Держсільгоспінспекції
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді скоротити повноваження
Державної інспекції сільського господарства, передавши частину її функцій іншим
органам виконавчої влади. Відповідна пропозиція закріплена внесеним урядом
законопроектом № 3811 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому
комплексі", зареєстрованим 23 грудня.
Згідно з документом, функції Держсільгоспінспекції з контролю над
дотриманням законодавства з охорони праці уряд пропонує передати Державній службі
гірничого нагляду та промислової безпеки. Повноваження відомства у сфері контролю
над якістю і безпекою сільгосппродукції пропонується передати Державній
ветеринарній та фітосанітарній службі, а у сфері захисту прав споживачів - Державній
інспекції з питань захисту прав споживачів. Функції з контролю над пожежною
безпекою на агропромислових підприємствах може взяти на себе Державна служба з
надзвичайних ситуацій.
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Крім того, повноваження відомства в галузі контролю над безпекою дорожнього
руху в сільськогосподарських організаціях пропонується передати Державній
автоінспекції, а в сфері перевірки установ, що займаються перепідготовкою та
підвищенням кваліфікації трактористів-машиністів, пропонується передати у відання
Міністерства освіти і науки.
Кабмін також ініціює позбавлення Держсільгоспінспекції повноважень з
проведення лабораторних аналізів стану грунту, передавши ці функції Державній
екологічній інспекції та Державній санітарно-епідеміологічній службі. Здійснення
метрологічного нагляду і контролю при виробництві та переробці сільгосппродукції
пропонується передати Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
У пояснювальній записці до законопроекту уряд зазначає, що прийняття
подібних змін зробить державний контроль в агропромисловій галузі більш прозорим і
відкритим, створюючи тим самим сприятливі умови для ведення бізнесу.
АПК -інформ
24.12.2013
Кабмін вживає заходів для поліпшення логістики на зерновому ринку
23 грудня 2013 на нараді у прем'єр-міністра України Миколи Азарова було
заслухано звіт віце-прем'єра Олександра Вілкула про вжиті заходи щодо скорочення
витрат при експорті зерна в 2013/14 МР і прийнято протокольне рішення наради з
метою забезпечення належного функціонування ринку зерна.
Зокрема, відзначено необхідність Антимонопольного комітету спільно з МВС та
СБУ вжити дієвих заходів з недопущення порушень антимонопольного законодавства
при здійсненні експорту зерна. При цьому Мінагрополітики, Мінінфраструктури,
Держсільгоспінспекції і "Укрзалізниці " заборонено при здійсненні транспортування
зерна вимагати погоджень, дозвільних та інших документів, що не встановлені чинним
законодавством.
Одночасно відзначено необхідність змін в нормативно-правовій базі, що
регулює питання перевезень зернових. Мінагрополітики разом з заінтересованими
центральними органами виконавчої влади доручено розробити та внести на найближче
засідання уряду проекти рішень про внесення змін до порядку видачі сертифіката
якості зерна та продуктів його переробки та порядок видачі сертифіката відповідності
послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. Зокрема, необхідно
передбачити обов'язкову сертифікацію тільки для партій зерна обсягом понад 100 тис.т,
а обов'язкову щорічну сертифікацію зернових складів на відповідність послуг із
зберігання зерна - тільки в разі наявності обсягів зберігання більше 250 тис.т.
Також необхідно внести зміни до Постанови КМУ № 1031 від 5 жовтня 2011 р. і
виключити зерно і зернобобові з переліку товарів, що підлягають обов'язковому
ветеринарному дослідженню при вивезенні їх за межі митної території України. При
цьому Мінінфраструктури і "Укрзалізниці " належить привести свої нормативноправові акти у відповідність із вищевказаними змінами, зокрема, виключити сертифікат
якості зерна з переліку документів, які супроводжують експортні партії зерна при їх
перевезенні по території України. У свою чергу, Держветфітослужбі потрібно внести
зміни до наказу № 16 від 3 листопада 1998 р. і виключити експортоване та імпортоване
зерно і зернобобові з переліку товарів, що підлягають обов'язковому ветеринарному
дослідженню.
Також Мінінфраструктури та "Укрзалізниці" доручено забезпечити розробку
триденних графіків подачі вагонів-зерновозів на основі заявок, поданих експортерами
зерна. Відповідно до протокольного рішення наради дано доручення опрацювати і
питання про скасування вимоги обов'язкового супроводу копіями відповідних
сертифікатів експортних партій зерна при їх перевезенні залізничним транспортом по
території України і впровадження одноразової сертифікації зерна при формуванні
експортних партій в порту.
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Узгоджені пропозиції та перелік нормативно-правових актів, в які необхідно
буде внести відповідні зміни, доручено надати до Кабінету Міністрів у двотижневий
термін.
Крім цього, Мінагрополітики доручено опрацювати питання про скорочення
терміну видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки до одного
робочого дня після надходження відповідної заяви.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.12.2013
Кабмін має намір виправити "непорозуміння" з поверненням Радою
відшкодування ПДВ при експорті зерна
Вчора на засіданні Кабміну (так звана «нарада у прем'єр-міністра Миколи
Азарова») перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський підняв питання
про те , що в результаті прийнятого Верховною Радою в минулий четвер законопроекту
№ 3757 із змінами до Податкового кодексу нульова ставка ПДВ була продовжена для
всіх, крім зернотрейдерів.
За підрахунками заступника голови Мінфіну, повернення до практики
відшкодування ПДВ при експорті зерна обійдеться держбюджету додатковою "діркою"
в 18 млрд. грн. в наступному році.
У відповідь прем'єр Микола Азаров повідомив, що йому відомо про це
"неподобство". Він пообіцяв, що 16 січня, з прийняттям в залі парламенту
держбюджету- 2014, буде поставлено на голосування і це питання. Тобто, нульова
ставка ПДВ буде продовжена і для зернотрейдерів.
На думку джерела в Кабміні, у прийнятті цієї норми може бути зацікавлене
лише Міністерство доходів, оскільки ні самих зернотрейдерів, яким для отримання
відшкодування ПДВ доводиться платити хабарі, ні Міністерство фінансів це не
задовольняє .
19 грудня 2013 Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 3757 "Про
внесення змін до Податкового кодексу про ставки окремих податків і податкових
пільг". Прийняті поправки, зокрема, передбачають повернути з 1 січня практику
відшкодування ПДВ при експорті зерна і соняшнику. Хоча перед голосуванням
законопроекту голова профільного Комітету, регіонал Віталій Хомутинник (він же
автор документа) запевняв, що пропоновані зміни до ПК подовжують на два роки дію
нульової ставки ПДВ і на операції із зерновими.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
23.12.2013
У 2014 році держава планує виділити на тваринництво 900 млн. грн. - Присяжнюк
У 2014 р., згідно з проектом держбюджету, держава планує виділити на
тваринництво 900 млн. грн., що на 250 млн. грн. перевищує рівень держпідтримки в
2013 р. Про це 23 грудня заявив міністр аграрної політики і продовольства України
Микола Присяжнюк.
"Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на виплату дотацій за утримання та
збереження молодняку ВРХ, за вирощену та продану на забій худобу. Також будуть
частково відшкодовуватися витрати за закуплені установки індивідуального доїння і
молодняк. Крім того, плануємо продовжити фінансування будівництва та реконструкції
сучасних тваринницьких комплексів", - повідомив міністр.
АПК -інформ

Випуск
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ЄБРР може виділити до 40 млн. дол. кредиту для розвитку агробізнесу в Україні

27 грудня

2013 року

- 45 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№87
27 грудня

2013 року

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може виділити до 40 млн.
дол. кредитних коштів фонду New Europe Property Fund LP (NEPF) для розвитку
аграрного бізнесу в Україні, сказано в повідомленні банку.
Одержувачами кредитних коштів можуть стати 30 фермерських господарств,
при цьому кошти будуть спрямовані на модернізацію методів ведення сільського
господарства та удосконалення управління ним. Загальна вартість проекту, за оцінками
ЄБРР, становить 120 млн. дол.
Питання про надання кредиту має бути розглянуто радою директорів банку 12
лютого 2014.
В 2009 році ЄБРР виділив NCH New Europe Property Fund LP 50 млн. дол.
кредиту для фінансування потреби в оборотному капіталі підконтрольних фонду
фермерських господарств в Україні .
УНІАН
20.12.2013
Проектом бюджету на 2014 р. передбачено 220 млн. грн. на земельну реформу і 2,2
млрд. грн. для закупівлі зерна до інтервенційного фонду
Згідно з проектом держбюджету- 2014, на проведення земельної реформи
Кабмін планує виділити понад 220 млн. грн.
Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів з проведення земельної
реформи, зокрема, на ведення та функціонування Держземкадастру і проведення
інвентаризації земель сільгосппризначення держвласності, що сприятиме створенню
умов для забезпечення функціонування ринку землі.
Крім того, проект передбачає виділення 2,2 млрд. грн. Аграрному фонду
України на формування інтервенційного фонду.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.12.2013
Верховна Рада проголосувала за відшкодування ПДВ експортерам зерна та
соняшнику
Верховна Рада України 19 грудня 2013 прийняла законопроект № 3757, згідно з
якою відшкодування ПДВ при експорті зерна і соняшнику проводитиметься з 1 січня
2014.
Документ передбачає звільнення від оподаткування операцій з постачання на
митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур
товарних позицій 1001-1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, крім
поставок та вивезення у митному режимі експорту таких зернових і технічних культур
сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які
безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських
підприємств - виробників.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.12.2013
Кабмін пропонує продовжити дію нульового ПДВ при операціях із зерном на 2014
Кабінет Міністрів України пропонує продовжити на наступний рік норму, що
передбачає звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) при операціях із
зерновими і технічними культурами, ломом чорних металів, шкірою і деревиною. Це
передбачено в проекті державного бюджету на 2014 р., схваленому на засіданні уряду
18 грудня.
"Враховано норми Податкового кодексу України, які матимуть вплив на
відшкодування ПДВ платникам податків, зокрема продовження дії норми щодо
звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових і технічних культур,
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брухту чорних металів, шкір і деревини", - сказано в пояснювальній записці до
держбюджету, опублікованій на сайті Верховної Ради України .
Нульовий ПДВ для операцій із зерном діє з 2011 р. При цьому з скасуванням
ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам. Згідно з чинним
законодавством, нульовий ПДВ діє до 1 січня 2014.
Протягом року аграрні асоціації неодноразово виступали з проханням до влади
повернути ПДВ при експортних операціях із зерном, заявляючи про те, що відстрочка
повернення цього податку аграріям може розцінюватися як перешкоджання вільній
торгівлі.
У липні 2013 р. народний депутат від ПР Валерій Омельченко зареєстрував
законопроект № 2494а, що передбачає відстрочення стягнення ПДВ при операціях із
зерном і технічними культурами до 2016 р.
УНІАН
19.12.2013
ВР України може в 1,5 рази збільшити мінімальний розмір річної орендної плати
за сільгоспземлю в Україні
Народний депутат України Валерій Омельченко (фракція Партії регіонів)
пропонує Верховній Раді збільшити мінімальний розмір річної орендної плати за землю
сільськогосподарського призначення в Україні в 1,5 рази з 1 січня 2014 р. Про це
йдеться в законопроекті № 3757-1 , зареєстрованому у Верховній Раді 17 грудня 2013
Документом пропонується встановити, що розмір орендної плати за землю
сільськогосподарського призначення в Україні повинен становити не менше, ніж ставка
земельного податку, збільшена в 1,5 рази, в той час як відповідно до нинішнього
законодавства мінімальна вартість оренди земель сільськогосподарського призначення
відповідає розміру земельного податку.
Крім того, законопроектом пропонується скасувати мораторій на індексацію
нормативно-грошової оцінки сільгоспугідь.
АПК -інформ
19.12.2013
Кабмін України вніс на розгляд парламенту проект держбюджету на 2014 рік
Кабінет Міністрів України вніс на розгляд парламенту проект державного
бюджету на 2014 р. Законопроект № 3000 18 грудня опубліковано на сайті Верховної
Ради України.
Документом пропонується визначити на 2014 р. доходи держбюджету в сумі
392,404 млрд. грн., у тому числі доходи загального фонду держбюджету в сумі 347,515
млрд. грн. і доходи спеціального фонду в сумі 44,888 млрд. грн.
Витрати держбюджету пропонується встановити в сумі 447,294 млрд. грн., в
тому числі видатки загального фонду - у сумі 401,113 млрд. грн. і витрати спецфонду у сумі 46,181 млрд. грн.
Граничний обсяг дефіциту держбюджету пропонується встановити в сумі 59,547
млрд. грн., у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду - у сумі 53,548
млрд. грн. і граничний розмір дефіциту спецфонду - в сумі 5,998 млрд. грн.
АПК -інформ
18.12.2013
Кабмін України пропонує в 2014 році знизити на 1 % податок на прибуток Азаров
Кабінет Міністрів України планує 18 грудня розглянути проект держбюджету2014, в якому пропонується в наступному році на 1 % знизити податок на прибуток.
Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
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18.12.2013
Кабмін має намір націоналізувати внутрішньогосподарські меліоративні системи
Кабінет
Міністрів
видав
розпорядження,
згідно
з
яким
всі
внутрішньогосподарські меліоративні системи повинні бути передані з комунальної
власності в державну. Це дозволить залучити необхідні для розвитку зрошення
кредитні кошти.
Також уряд затвердив план заходів щодо розширення площ зрошуваних земель
у південних областях до 2017 р., відповідно до якого до 1 квітня 2014 має бути
проведена інвентаризація з подальшою передачею з комунальної у державну власність
внутрішньогосподарських меліоративних систем в Криму, Запорізькій, Миколаївській,
Одеській та Херсонській областях.
За даними Держагентства водного господарства, на сьогоднішній день в Україні
система зрошення охоплює 2,2 млн. га сільгоспземель, з яких використовується лише
близько 600 тис.га. Затверджена урядом держпрограма активізації розвитку економіки
на 2013-2014 рр.. передбачає збільшення цієї площі на 1 млн. га. За розрахунками
Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук, зрошення
полів у південних областях буде сприяти підвищенню врожайності зернових і
зернобобових культур в 1,7-3,4 рази залежно від виду та сорту. Перший заступник
голови Держводагентства Михайло Яцюк підрахував, що для відновлення систем
зрошення необхідно залучити в середньому $ 2-3 тис. на 1 га в залежності від стану
існуючої системи.
На думку директора Інституту водних проблем і меліорації Національної
академії аграрних наук Михайла Ромащенка, повернення внутрішньогосподарських
меліоративних систем у держвласність дозволить відновити їх технологічну та майнову
цілісність від водозабору до поливу сільгоспземель. "Тоді під це майно або
держгарантії зможуть бути залучені кредити", - відзначає він. Нагадаємо, на початку
грудня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що
Україна вже домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про залучення кредиту
на $ 3 млрд. для відновлення систем зрошення.
Директор агроторгової фірми ім. Солодухина (Херсонська область) Ігор
Давиденко каже, що врожайність, наприклад, пшениці на зрошуваних землях в
порівнянні з незрошуваними в середньому в два рази вище - 40-50 ц/га проти 20-30 ц/га
відповідно. "При цьому і собівартість вирощування на зрошуваних землях приблизно
на третину вище. Але в той же час ризики нижче", - розповідає він.
Втім, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван
Томич не виключає, що затіяний урядом процес може затягнутися не на один рік, що
заморозить залучення інвестицій в меліорацію. "Основні ризики, з якими може
зіткнутися уряд, - це неотримання згоди сільських рад на передачу в держвласність
внутрішньогосподарських меліоративних систем, а також консолідація розпайованих
серед населення земельних ділянок", - вважає Томич.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
16.12.2013
Кабмін посилив порядок ввезення в Україну низки товарів
Кабінет Міністрів України розширив перелік товарів, ввезення яких на митну
територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім
транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам гарантування
сплати митних платежів. Відповідну постанову уряду № 879 від 4 грудня 2013
опубліковано на сайті українського уряду.
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Згідно з документом, перелік таких товарів поповнився 27 позиціями,
включаючи корми для тварин; бензол; сиру нафту і сирі нафтопродукти, отримані з
бітумінозних порід (мінералів); фармацевтичну продукцію; парфумерію і косметичні
препарати, отрутохімікати та добрива, хімічну продукцію.
АПК -інформ
12.12.2013
Кабмін підвищив мінімальні ціни на цукор
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підвищення мінімальних
закупівельних цін на цукор в 2014/15 маркетинговому році на 1 % порівняно з діючими
цього сезону - до 4722,68 грн./т (без ПДВ). Відповідну постанову було прийнято на
засіданні уряду 11 грудня 2013.
Документ також передбачає підвищення мінімальної закупівельної ціни на
цукровий буряк на 1,6 % - до 343,55 грн./т. Крім того, передбачено зниження квоти
поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") в наступному МР до 1,811 млн. т. з
1,826 млн. т, встановленої на 2013/14 МР.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України підвищив мінімальні ціни
на цукор (без ПДВ) у 2013/14 МР на 14,5 % - до 4677,69 грн./т з 4083,33 грн./т.
Мінімальна ціна за 1 тонну цукрових буряків урожаю 2013 встановлена на рівні
338,10 грн. Квота "А" на період з 1 вересня 2013 р. з 1 вересня 2014 встановлена в
обсязі 1 826 тис. тонн.
За прогнозом Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво
цукру в 2013/14 МР складе 1,3-1,5 млн.т., що повністю покриє внутрішню потребу
завдяки рекордним для країни перехідним запасам.
За повідомленням асоціації " Укрцукор ", станом на 9 грудня 2013 вироблено 1
105 тис. т цукру з буряка нового врожаю. Поточний обсяг виробництва цукру на 43,8 %
менше, ніж на аналогічну дату минулого сільгоспсезону. Переробку цукрових буряків
вели 15 заводів, у той час як в 2012 р. у виробництві було задіяно 24 підприємства
галузі. Всього на заводи на зазначену дату надійшло 8,9 млн. т цукрового буряка
нового врожаю, з яких вже було перероблено 8,4 млн.т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.12.2013
Аграрні асоціації України виступають за якнайшвидше підписання Угоди про
асоціацію з ЄС
Громадські організації, які представляють інтереси аграрного бізнесу в Україні,
вважають за необхідне якнайшвидше підписати Угоду про асоціацію між Україною та
Євросоюзом, а також договір про поглиблену і всеосяжну ЗВТ. Про це йдеться у
відкритому зверненні 17 асоціацій.
Громадські організації вказують на те, що умови парафованої угоди про вільну
торгівлю між Україною та ЄС є вигідними для вітчизняного аграрного сектора.
"За даними аналітиків, потенціал збільшення експорту в ЄС в разі підписання
угоди про вільну торгівлю складе не менше $ 1-1,2 млрд. Наприклад, тільки за рахунок
безмитного експорту зерна в ЄС в рамках розширених квот аграрії можуть додатково
отримати зростання доходів у сумі близько 180 млн. євро щорічно", - сказано у
зверненні.
Крім того, в аграрних асоціаціях вважають, що можливість безмитного
постачання в ЄС сирів, плодоовочевої продукції, рослинних жирів і шротів, а також
іншої сільгосппродукції дозволить українським виробникам диверсифікувати ринки
збуту і дасть стимул для подальшого розвитку вітчизняного АПК. При цьому Україна
залишає за собою можливість захисту найбільш вразливих товарних позицій, таких як
м'ясо, цукор, певний ряд молочної продукції, шляхом введення імпортних квот і/або
часткового зниження діючих мит.
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Разом з тим, модернізація регуляторної політики України, яка також
передбачена угодою, дозволить створити в країні більш сприятливий бізнес-клімат, що
забезпечить приплив інвестицій в аграрний сектор.
У асоціаціях також переконані, що після підписання Угоди про асоціацію та
входження України в зону вільної торгівлі з ЄС будуть створені умови для захисту
українського ринку від європейської продукції , на яку виділяються експортні субсидії.
"Для нас очевидно, що підписання угоди означає унікальний шанс, який не
можна втрачати ні за яких умов", - резюмували громадські організації.
АПК -інформ
09.12.2013
Держпідприємництва підготувало проект постанови про скасування подвійної
сертифікації якості зерна
Державний комітет з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
підготував проект постанови КМУ "Про деякі питання з переміщення зерна та
продуктів його переробки" .
За інформацією відомства, в даний час перший сертифікат видається за місцем
завантаження зерна, а другий - за місцем митного оформлення експортних операцій при
його перевантаженні. Наслідком подвійний сертифікації є значне подорожчання
транспортних і вантажних операцій, непродуктивні витрати часу, різке зростання
витрат на експорт сільськогосподарської продукції і, в результаті, тиск на закупівельні
ціни на внутрішньому ринку.
Запропонованим проектом встановлюється вимога щодо оформлення одного
сертифіката якості зерна та продуктів його переробки на партію товару (незалежно від
кількості транспортних засобів, в які вона завантажена). У разі якщо партія товарів
перевозиться кількома транспортними засобами, вони повинні супроводжуватися
копією сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, у зв'язку з цим
уточнюється термін "партія товару" .
Крім того, передбачається процедура інспектування зерна за заявою замовника
на "рейді" порту.
У проекті вказується, що за наявності у власника зерна аналізів показників
якості та безпеки зерна (зокрема, на наявність ГМО) в акредитованим лабораторіях, їх
результати враховуються представниками Держсільгоспінспекції без проведення
додаткових аналізів.
У Держпідприємництві відзначають, що прийняття відповідного проекту
дозволить оптимізувати процедури та витрати суб'єктів господарювання при
переміщенні по території України і при експортно-імпортних операціях зерна та
продуктів його переробки.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
03.12.2013
Мінагрополітики веде переговори з країнами Причорномор'я про створення
зернової біржі
Міністерство аграрної політики і продовольства веде переговори з країнами
Причорноморського басейну про створення Причорноморської зернової біржі, що, на
думку міністерства, дозволить українському ринку зерна бути менш залежним від
світових цін.
Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства України Микола
Присяжнюк.
"Я не прихильник того, що аграрні біржі стають маніпуляторами ціни і грають
на пониження. Але нам поодинці з світовими маклерами дуже важко справлятися. Тому
ми прагнемо рано чи пізно відкрити Причорноморську зернову біржу", - сказав М.
Присяжнюк.
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За його словами, така біржа може стати одним з інструментів
Причорноморського зернового комітету, в тому випадку, якщо його учасниками будуть
не тільки Україна, Росія і Казахстан, а й інші країни - експортери зерна
Причорноморського басейну. Разом з тим, міністр не назвав термінів реалізації даного
проекту.
У травні 2010 року міністр Присяжнюк ініціював створення біржі з торгівлі
зерном для країн Причорноморського регіону, однак тоді мова йшла про створення
такої біржі спільно з Росією і Казахстаном. Реалізована ідея тоді не була.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВИНА В
УКРАЇНІ
Сеперович Н. В.,
канд. екон. наук, експерт ІРАР
Тенденції імпорту
У 2012-2013 рр. спостерігається тенденція до стрімкого зростання обсягів
імпорту вина (код 2204 - Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне,
крім того, що включено до товарної позиції 2009) в Україну, особливо з Молдови,
Грузії, Італії, Чилі та інших країн. Зростає імпорт як дешевих, так і дорогих вин.
Найбільш дешевими за ціною є імпортні вина з Молдови, Чилі, Грузії. До категорії
дорогих вин за ціною слід віднести вина з Італії, попит на які має тенденцію до
зростання (табл. 1).
Таблиця 1. Динаміка імпорту та середні ціни імпорту вина в Україну, 2010-2013рр.
Всі країни у т. ч.
імпортери
Грузія
Молдова
Чилі
Італія
Імпорт – всього, тонн
2010
43752
10354
23639
1877
2806
2011
63080
16941
30028
3471
4899
2012
47959
15191
13770
3357
6110
2013, 8 міс
30415
10623
8857
1735
4024
Середні ціни імпорту, дол.
США/т
2010
2011
2012
2013, 8 міс.

1,58
1,67
2,44
2,34

2,81
1,33
1,85
1,90

0,71
0,74
0,91
1,0

2,11
2,16
2,19
2,36

3,56
3,89
3,61
3,70

За період 2010-2012 роки найбільший обсяг імпорту вина був у 2011 році – 63,1
тис. тонн (при частці імпорту вина із Молдови - 47,5%). У 2012 році загальні обсяги
імпорту вина зменшилися порівняно з 2011 роком – на 24,1%. При цьому із Молдови
обсяги імпорту вина зменшилися майже вдвічі. Імпорт вина із Грузії за цей період
зменшення лише на 10%.
Молдова у загальних обсягах імпорту вина (код 2204) займає лідирує
положення:
2010 р. – 54,0%,
2011 р. - 47,6%,
2012 р. – 28,7%,
8міс. 2013 р. - 29,1%.
Грузія – частка імпорту вина (код 2204) у загальному імпорті (по роках):
2010 р. – 23,7%
2011 р. – 26,9%
2012 р. – 31,7%
8 міс.2013 р. – 34,9%.
Отже, Молдова і Грузія разом є основними постачальниками вина в Україну,
тому низький рівень цін на вина походженням із цих країн суттєво впливають на
політику ціноутворення на вина вітчизняного виробництва.
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Зазначені обсяги імпорту виноробної продукції із Молдови та Грузії певним
чином загрожують українським товаровиробникам суттєвими фінансовими втратами,
не створюють передумов для розвитку вітчизняної виноробної галузі, у тому числі
виробництва сировини - винограду.
Виробництво вина в Україні
У 2012 р. виробництво винограду порівняно з 2011 р. зменшилося на 16,6% за
рахунок скорочення посівних площ на 1,7% та зниження урожайності на 11% (табл. 2).
Таблиця 2. Виробництво, урожайність, площі посіву винограду в Україні, 20102012 рр.
Показники
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
Виробництво, тис тонн
468,7
407,9
521,9
456,0
Урожайність, ц/га
66,0
60,3
75,5
67,2
Площа, тис га
71,0
67,6
69,1
67,9
За даними Держкомстату України за I півріччя 2013 року в Україні значно
збільшилось (майже на 30%) виробництво високоякісних марочних вин і склало 9,3
тис. дал. (за I півріччя 2012 року – 7,2 тис. дал.). За цей період спостерігається незначне
зменшення (на 6,4%) виробництва вина виноградного. При цьому відбулося збільшення
(на 12,2%) випуску кріплених вин, таких як Мадера, Херес, Портвейн.
Виробництво ігристих вин за звітний період залишилось на рівні аналогічного
періоду минулого року - 1669,9 тис. дал. за 6 місяців 2013 року. (Довідково: у 2012р.
порівняно з попереднім роком зросли обсяги виробництва вин ігристих – на 20,4%).
Виробництво вина «Шампанське України» у порівняні з аналогічним періодом
минулого року зменшилося на 7,3% з 998,5 тис. дал. до 925,6 тис. дал. у 2013 році;
випуск вермутів з початку року зменшився на 9,1% (до 535,7 тис. дал.) в порівнянні з
аналогічним періодом 2012 року.
У 2012 р. виробництво вина виноградного зменшилося на 26,4% порівняно
2012 р., за 8 місяців 2013 р. до аналогічного періоду попереднього року - лише на 1,2%.
Водночас обсяги імпорту вина виноградного зменшилися у поточному році (7 місяців)
до попереднього року – на 2,5%, ще більше скорочення обсягів імпорту вина
виноградного спостерігається у 2012 р. порівняно з 2011 р. – на 33,4%. При цьому
значно зріс експорт виноградних вин: у 2012 р. проти 2011 р. – на 34,9%, за 7 міс.2013
р. до аналогічного періоду 2012р. – майже вдвічі (табл. 3).
Таблиця 3. Виробництво вина в Україні, 2010-2013 рр.
2010р. 2011р. 2012р.
2912р.
8
міс. % до 8
до
2013
міс. 2012
2011р.,%
року
Вино "Шампанське", тис. 4207,1 3730,5 3397,4
91,1
н
н
дал
Вина ігристі, крім вина 1814,1 1716,1 2066,8
120,4
2499,7
95,9
"Шампанське", тис. дал з
2013 року - вино ігристе
"Шампанське України"
Вино виноградне тис. дал
29108,7 17003,9 12510,6 73,6
8121,3
98,8
Експорт
Вино виноградне тис. дал

Випуск
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6365,4

3323,4

4484,8

134,9

3907,1*

193,3

Імпорт
Вино виноградне тис. дал

3275,6

5002,3

3332,6

66,6

1845,0*

97,5

Примітка: * 7 місяців
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Більше 90 відсотків загального експорту вина виноградного приходиться на
Росію (через існування заборони на ввезення до Росії вина із Грузії).
Довідково: Компанія "Шабо" розширила експортні кордони і
почала експортувати свою продукцію в Китай (високоякісні напівсолодкі
вина, наприклад, такі, як "Шабський льох", "Ізабелла", "Червоне
Напівсолодке", але китайський дистриб'ютор включив також в
експортну заявку широко відомі в Україні сухі вина "Шабо" - "Каберне",
"Мерло" і "Сапераві", - підкреслили в повідомленні). Експортна історія
компанії "Шабо" бере свій початок в 2006 році, коли вперше було
здійснено постачання вин "Шабо" в США.
З 2012 року активність компанії в цьому напрямку значно зросла,
почалися регулярні експортні відвантаження. Паралельно йшов активний
переговорний процес з дистриб'юторами країн СНД, Європи та Азії, який
в 2013 році увінчався успіхом - підписанням договорів про постачання за
кордон не тільки тихих , але і ігристих вин "Шабо", створених за
класичною технологією шампанізації у пляшці.
Субсидування імпорту
Молдова і Грузія на сьогодні не є членами ЄС, тому на них не поширюються
дотації для виноробів – в середньому 1 євро за 1 л виробленого вина. Проте, у Молдові
підтримка виноробів здійснюється через створений Фонд підтримки виноградних
насаджень, до якого надходять кошти від доходів, отриманих від сплати права на
використання торговельних марок і від сплати виробникам збору за відродження
виноградарства. Отже, експорт вина з Молдови на територію України є
субсидованим.
Інформація щодо субсидування експорту вина із Грузія відсутня.
Довідково: У країнах Євросоюзу держбюджетні дотації
виноробам становлять у середньому 1 євро за 1 л виробленого вина. Лише
на перегонку його надлишків виноградарі щороку отримують від своїх
держав півмільярда євро. Дотації на корчування старих виноградників і
насадження нових сягають 7500 євро на кожний гектар площі.
До 2014 року обсяг підтримки виноробів від Єврокомісії
становитиме 1,3 млрд. євро.
При цьому 120 млн. євро буде витрачено тільки на рекламу
європейських вин для захисту європейського ринку від виноробної продукції
США, Австралії, Аргентини та Чилі.
ЄС зараз розглядає можливість змінити принципи спільної
сільськогосподарської політики, Ірландія пропонує прийняти рішення про
перегляд принципів європейської аграрної політики в частині щорічного
збільшення площі виноградних насаджень в країнах ЄС на 1%, починаючи з
2019 року.
Аналіз тенденцій обсягів та рівня цін імпорту вина в Україну з Молдови дають
підстави розпочинати антисубсидіарного (компенсаційного) розслідування. Проте,
слід враховувати той факт, що вина українського походження за якістю є менш
конкурентними і споживачі все більш надають перевагу якісним винам, хоча і
дорожчим.
Зовнішньоторговельні відносини України з Молдовою та Грузією, у тому
числі торгівля сільськогосподарськими товарами, здійснюються у рамках підписаної
Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю,
згідно статті 4 якої «Договірні Сторони зобов'язуються не застосовувати будь-яких
заборон або обмежень на імпорт та/або експорт товарів, які підпадають під дію цієї
Угоди, за винятком випадків, пов'язаних з необхідністю проведення стабілізаційних
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заходів, які стосуються критичної недостачі продовольства або гострого дефіциту
платіжного балансу, а також, якщо будь-який товар імпортується на територію однієї з
Договірних Сторін в такій кількості або на таких умовах, які завдають або загрожують
завдати збитків вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих
товарів» та статтею 3 Угоди про створення зони вільної торгівлі між державамиучасницями ГУАМ вiд 20.07.2002 р. (Азербайджан, Грузія, Молдова, Україна)
згідно з якою «Договірні Сторони не застосовують фінансові та не фінансові механізми
обмеження ринку (мито, податки і збори, які мають еквівалентну дію) та кількісні
обмеження на ввіз та/або вивіз товарів, що походять з митної території однієї з
Договірних Сторін і призначені для митних територій інших Договірних Сторін».
Під кількісними обмеженнями та іншими адміністративними заходами для цілей
цієї Угоди маються на увазі будь-які заходи, застосування яких створює перешкоду або
обмеження для імпорту товару, що походить з території однієї Договірної Сторони на
територію іншої Договірної Сторони, або експорту товару, що походить з території
однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони, включаючи
квотування, ліцензування, контроль за цінами.
Ціни та акцизи. Сьогодні продукція молдовських виробників вина присутня у
роздрібній торговельній мережі України за цінами від 10 грн. за пляшку вина, що
створює серйозну перешкоду як для вітчизняних виноробних підприємств, так і для
виноградарських господарств, які мають проблему збуту сировини. В Україні
мінімальні роздрібні ціни (з 01.03.2013 р.) на виноградні вина становлять 18 грн
(табл. 4).
Таблиця 4. Ставки акцизного податку та мінімальні роздрібні ціни
Ставки акцизного
Мінімальні роздрібні ціни
податку на 1л. 100% з 01.01.2013 за 1л.
з 01.03.2013
Назва продукції
спирту (та в
100% спирту (за
за 1л 100%
перерахунку на 0,5
0,5л)
спирту (за
л.)
0,5л)
Вина виноградні натуральні,
вина натуральні з доданням
спирту та міцні (кріплені) у
скляній тарі (0,7 л)
2204 крім 2204 10,
2204 21 10
Вина газовані, вермути в
іншій тарі
(1,0 л)
2204 29 10 00,
2205 (вермути)
Вина ігристі,
газовані у скляній тарі (0,7 л
та 0,75 л)
2204 10, 2204 21 10, 2204 29
10 00

0,01
2,51

18,0
18,0

18,0
18,0

3,35 – 2,51

18,0

18,0

3,65

26,0

26,0

Ставка ввізного мита
Випуск
№87
27 грудня

2013 року

Чинна ставка ввізного мита на вина - 0,3 євро/літр. (Україна взяла на себе певні
зобов'язання при вступі до СОТ щодо встановлення імпортних мит на алкоголь.
Зокрема, з моменту членства в цій організації ставка імпортного мита на міцний
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алкоголь була знижена з 7,5 євро/літр 100%-го спирту до 3,5 євро/літр 100%-го спирту,
а на вина - з 2-3 євро/літр до 0,3 євро/літр).
Сьогодні у Верховні Раді України на розгляді знаходиться законопроект
(зареєстрований народними депутатами А.Сенченко, К.Ващук від 6 червня №2256а),
яким пропонують підвищити мита на імпорт вин в Україну в 3,3 раза – до 1,0 євро/літр.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в останні роки
виробництво вин в Україні знижується катастрофічними темпами: у 2011 році - на 41%,
в 2012 році - на 25%. На думку авторів законопроекту, така ситуація пов'язана з
жорсткою конкуренцією на вітчизняному ринку з боку імпортних вин. Автори
документа підрахували, що при збільшенні зборів імпорт вин скоротиться на 20%, а
бюджет поповниться на 8,96 млн євро.
Пропозиції:
1. З огляду на існуючі підстави для можливостей запровадження
антисубсидіарного
(компенсаційного)
розслідування
по
відношенню
імпортованого з Молдови та Грузії у вина на територію України, необхідно
провести двосторонні переговори щодо добровільного обмеження експорту
вина з Молдови та Грузії в Україну.
Довідково: Відповідно до параграфу 1 Розділу А статті 16 ГАТТ 1994,
яким передбачені загальні положення про субсидії, Молдова та Грузія
повинні повідомляти Україну про обсяги субсидування експорту
винопродукції з їх території, а також про обставини, які призвели до
необхідності проведення субсидування. Сторона, яка надає субсидію,
повинна на вимогу іншої сторони обговорити можливість обмеження
субсидування, якщо їх вплив призводить до погіршення фінансового стану
вітчизняних виробників винопродукції, створюють перешкоди для
розвитку виробників винограду.
2. Посилити контроль за якістю та безпечністю імпортного вина, особливо
молдавського, грузинського походження на предмет фальсифікації продукції.
3. Збільшити обсяги фінансування закладання виноградників за рахунок
коштів, отриманих за рахунок збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмільництва (в межах 400-500 млн грн.).
Довідково: Збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства відноситься до загальнодержавних податків і зборів.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства буде
стягуватися до 1 січня 2018 року. Ставка збору – 1,5% від об’єкта
оподаткування.
Платниками збору є суб’єкти підприємницької діяльності, які
реалізують в оптово-роздрібній мережі та мережі громадського
харчування алкогольні напої та пиво. Виробники алкогольних напоїв та
пива платять збір лише за умови реалізації ними цієї продукції в
роздрібній торгівлі безпосередньо споживачам. Об’єктом оподаткування
є виручка – товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі і за операціями, що
не передбачають оплату у грошовій формі.
За період 13-річного існування 1,5% збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства були закладені 44,6 тис. га
виноградників; 45,8 тис. га плодово-ягідних насаджень. На сьогоднішній
день загальна площа виноградників в Україні, здатних давати
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промисловий урожай складає близько 80 тис. га, при тому, що в
радянський час в Україні їх було понад 300 тис. га.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»
(стаття 10), цей збір віднесений до загального фонду Державного
бюджету. Якщо минулого року виноградарі отримали лише 35-40%
передбаченого обсягу державної допомоги, то у 2013 році ці видатки
передбачені у розмірі 100 млн грн..
4. Корпорації «Укрвинпром» разом з галузевими Інститутами НААН провести
дослідження щодо оцінки наслідків запровадження антидемпінгового та/або
антисубсидіарного
(компенсаційного)
розслідування
по
відношенню
імпортованого вина з Молдови та Грузії на територію України.
5. Підтримати пропозицію корпорації "Укрвинпром", яка пропонує
передбачити в Законі України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
віднесення коштів 1,5% збору на розвиток садівництва, виноградарства та
хмелярства до спеціального фонду бюджету, як це було раніше.
Обґрунтування:
Оскільки ці кошти не надходять підприємствам галузі, роботи по
відновленню сировинної бази виноробства згортаються (в поточному році
посаджено всього 200 га виноградників, хоч раніше закладалося щорічно 4,0-4,5
тис. га), не здійснюється відповідний догляд за молодими насадженнями та
реконструкція існуючих багаторічних насаджень, майже призупинено
виробництво власного садивного матеріалу винограду і плодово-ягідних
культур, потреба в якому задовольняється за рахунок імпорту з інших країн. Все
це може стати основною причиною руйнації галузей виноградарства і
садівництва в цілому.
Відсутність державної підтримки, і, як наслідок, зменшення обсягів
закладення багаторічних насаджень, змусить співвітчизників споживати
сурогати і закордонні фальсифікати. Для забезпечення внутрішніх потреб уже
зараз вимушені завозити не тільки виноматеріали і коньячні спирти, а й фрукти
та овочі.
Додаток 1
Державна підтримка у вигляді субсидій, дотацій галузей виноградарства та
виноробства у країнах Європейського Союзу

Випуск
№87
27 грудня

2013 року

У країнах Євросоюзу держбюджетні дотації виноробам становлять у середньому
1 євро за 1 л виробленого вина. Лише на перегонку його надлишків виноградарі
щороку отримують від своїх держав півмільярда євро. Дотації на корчування старих
виноградників і насадження нових сягають 7500 євро на кожний гектар площі.
До 2014 року обсяг підтримки виноробів від Єврокомісії становитиме 1,3 млрд.
євро. При цьому 120 млн. євро буде витрачено тільки на рекламу європейських вин для
захисту європейського ринку від виноробної продукції США, Австралії, Аргентини та
Чилі.
У країнах ЄС садівнича та виноградно-виноробна галузі отримують державну
підтримку як дотації або субсидії із спеціальних фондів, які існують для фінансування
загальнодержавних і галузевих програм, створення багаторічних насаджень, технічного
оснащення галузей, науково-дослідної діяльності у сфері садівництва та
виноградарства.
Німеччина, Італія та Франція - функціонує система державної підтримки
виноградарства, яка складається із субсидій і дотацій за рахунок місцевого бюджету,
фондів
федерального
(регіональних)
бюджету
та
фондів
Євросоюзу.
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Болгарія - передбачено державні субсидії із спеціального бюджетного фонду
“Землеробство”, які спрямовують на закладення нових виноградників та розкорчування
старих насаджень, закупівлю спеціальної техніки та покриття витрат з оподаткування
агропідприємств.
Молдова - створено Фонд підтримки виноградних насаджень, до якого надходять
кошти з доходів, отриманих від сплати права на використання торговельних марок і від
сплати виробникам збору на відродження виноградарства.
Росія - близько 50% акцизного збору з продажу алкогольних напоїв на
регіональному рівні виділяють на розвиток садівництва та виноградарства.
Голландія - держава відшкодовує аграріям 50% вартості імпортованих плодових
саджанців перспективних сортів та компенсує 50% кредитів на будівництво
холодильників.
Ізраїль - експортерам аграрної продукції протягом трьох років держава
компенсує 50% кредитних коштів, які було використано на створення теплиць,
холодильників і багаторічних насаджень.
Польща - держава виділяє значну фінансову компенсацію агроекспортерам. Крім
того, аграрії одержують по 100 тис. євро на закладення багаторічних насаджень,
придбання техніки, будівництво холодильників тощо.
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СВІТОВИЙ РИНОК МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
У 2014 РОЦІ
Дем’янчук В. В.,
кандидат с-г наук, експерт ІРАР
Відповідно довгостроковому прогнозу (рис. 1), опрацьованому фахівцями
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) та Організації
економічного співробітництва та розвитку (OECD),до 2022 р. обсяги виробництва
молока мають збільшитися до 905,2 млн. т. (на 15,2%), вершкового масла – до 13,4 млн.
т. (на 18,4%), сирів – до 23,4 млн. т. (на 9,8%), сухого незбираного молока (СНМ) – до
5,64 млн. т. (на 12,8%), сухого знежиреного молока(СЗМ) – до 4,67 млн. т. (на 16,4%).

1.
Виробництво молока та основних молочних продуктів в світі у 2014 – 2022
р. р. (джерело - OECD-FAOAgriculturalOutlook 2013-2022).
Разом з тим, прогнозні оцінки світового ринку молока та молочних продуктів у
2014 р., підготовлені Департаментом сільського господарства США, орієнтовані на
прогноз їх виробництва найбільшими світовими виробниками, свідчать про те, що
виробництво молока (коров’ячого), у порівнянні з очікуваними
за 2013 рік
показниками, зросте до 478,85 млн. т. (на 10,44 млн. т. або на 2,2%).
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2.

Основні виробники молока в світі у 2012 – 2014 р. р. (джерело - USDA).
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Лідери світового виробництва молока у 2014 р. (рис. 2) - ЄС (140 млн. т.), США
(93,1 млн. т.), Індія (60,1 млн. т.), Китай (37 млн. т.), Бразилія (33,4 млн. т.), Російська
Федерація (31,4 млн. т.), Нова Зеландія (20,6 млн. т.), Аргентина (12,2 млн. т.), Мексика
(11,35 млн. т.), Україна (11,22 млн. т.), Австралія (9.88 млн. т.), Канада (8,45 млн. т.),
Японія (8,45 млн. т.).
Слід також зазначити, що, у 2014 р., у порівнянні із очікуваним у 2013 р.,
передбачається збільшення виробництва молока у ЄС (на 900 тис. т. – 0,6%), Індії (на
2,6 млн. т. – 4,5%), Китаї (на 2,5 млн. т. – 7,2%), Бразилії (на 1 млн. т. – 3,1%), Новій
Зеландії (на 1 млн. т. – 5,1%), Аргентині (на 400 тис. т. – 3,4%), Україні (на 60 тис. т. –
0,5%), Австралії (на 300 тис. т. – 3,1%).
Не очікується збільшення виробництва молока у Російській Федерації, Мексиці,
Канаді та Японії, можливо знижуватиметься його виробництво у США (на 1,68 млн. т.
– 1,8%).
Обсяги виробництва сирів в світі у 2014 р. (рис. 3), у порівнянні із очікуваним у
2013 р., становитимуть 17,84 млн. т. (збільшення на 230 тис. т. або на 1,3%), дещо
збільшуватиметься їх експорт, який може становити 1,76 млн. т. (більше від 2013 р. на
50 тис. т. або на 2,9%).
Очікується, що протягом 2012 – 2014 р. р. обсяги світового внутрішнього
споживання суттєво не зміняться та перебуватимуть в межах 17 – 17,3 млн. т.

3.

Виробництво сирів в світі у 2012 – 2014 р. р. (джерело - USDA).

Вважається, що основними виробниками сирів в світі у 2014 році будуть ЄС,
США, Бразилія, Аргентина, Канада, Російська Федерація та Австралія (рис. 4). Україна
у переліку провідних світових виробників сирів займатиме 10 місце (150 тис. т.)
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4.

Країни-провідні виробники сирів в світі у 2014 р. (джерело - USDA).
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5.
Країни-провідні експортери сирів в світі у 2013 – 2014 р. р. (джерело USDA).
В якості провідних експортерів сирів в світі у 2014 році (рис. 5) виступатимуть
ЄС (825 тис. т.), США (303 тис. т.), Нова Зеландія (300 тис. т.), Австралія (190 тис. т.),
Аргентина (60 тис. т.), Україна (60 тис. т.).

6.

Провідні імпортери сирів в світі у 2014 р. (джерело - USDA).

До ТОР-5 провідних імпортерів сирів в світі (рис. 6) у 2014 р. віднесені
Російська Федерація, Японія, США, Мексика та Південна Корея, на які припадатиме
76,8% світового імпорту. При цьому Україна займатиме 11 місце у списку провідних
імпортерів сирів у 2014 р.
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Після падіння виробництва сирів, що спостерігалося протягом 2008 – 2012 р. р.,в
Україні відбувається певне зростання їх виробництва (рис. 7).
У порівнянні із 2012 р. очікуване збільшення виробництва у 2014 р. становитиме
5 тис. т. (на 3,4%), - до 150 тис. т., зростатиме і внутрішнє його споживання – до 113
тис. т. (на 18 тис. т. або на 18,9%). Зростання імпорту прогнозується до 23 тис. т. (на
35,3%, у порівнянні із 2012 р.), експорт залишатиметься на рівні 2013 р. – 60 тис. т.
Очікується, що обсяги виробництва вершкового масла в світі у 2014 р. (рис. 8)
збільшаться до 9,284 млн. т. (на 188 тис. т. або на 2,1% більше від очікуваного за 2013
р.), на 21 тис. т.(на 2,7%) збільшиться експорт, зростатиме
йоговнутрішнє
споживання (8,83 млн. т. – на 18 тис. т. – на 2%).

8.

У 2014 році як провідні виробники вершкового масла визначаються Індія, ЄС,
США та Нова Зеландія, на які припадатиме 90,2% його світового виробництва (рис. 9).
Слід також зазначити, що істотних змін щодо обсягів виробництва вершкового масла
серед його провідних виробників не передбачається.

9.
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Виробництво вершкового масла в світі у 2012 – 2014 р. р. (джерело - USDA).

Провідні виробники вершкового масла в світі у 2014 р. (джерело - USDA).

Щодо провідних експортерів вершкового масла у 2014 році (рис. 10), то слід
відзначити, що при тому, що, в цілому, не прогнозується змін в частині їх рейтингових
оцінок, передбачаються деякі відмінності стосовно їх обсягів – у порівнянні із
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очікуваними у 2013р. показниками, обсяги експорту вершкового масла у 2014 р. з Нової
Зеландії можуть збільшитися на 7,4%, з Австралії – на 12,7%, з Аргентини – на 10%,
зменшитися – із США (на 23,1%).

10.
Провідні експортери вершкового масла в світі у 2012 – 2014 р. р. (джерело USDA).
До ТОР-5 провідних країн-імпортерів вершкового масла у 2014 р. віднесені
Російська Федерація, ЄС, Мексика, Австралія та Тайвань (рис. 11).
Якщо порівнювати ці оцінки із показниками 2012 р., то слід відзначити суттєве
зростання імпорту вершкового масла до Російської Федерації (на 26%), Мексики (на
48,6%), Австралії (на 14,3%), України (на 75%) та його зменшення – до США (на
16,7%) та Японії (на 60%).

11.
Провідні імпортери вершкового масла в світі у 2012 – 2014 р. р. (джерело USDA).
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В частині особливостей внутрішнього ринку вершкового масла в Україні (рис.
12) слід відзначити зростання обсягів його споживання у 2014 р. (на 9,4%, порівняно з
2012 р.). Передбачається також, що обсяги його виробництва у 2014 р. зростуть на 2
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12.
Виробництво вершкового масла в Україні у 2012 – 2014 р. р. (джерело USDA).
Виробництво незбираного молока в світі у 2014 р. (рис. 13), порівняно із
очікуваними у 2013 р. обсягами, збільшиться до 4,637 млн. т. (на 3,2%). При цьому
рівень його загального внутрішнього споживання збільшиться на 236 тис. т. (на 6,8%),
обсяги експорту – на 5,8%.
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тис. т. або на 2,2% (до очікуваного у 2013 р.), обсяги імпорту зростуть до 14 тис. т. або,
як це було зазначеновище, – на 75%(у порівнянні із 2012 р.).

13.
Виробництво сухого незбираного молока в світі 2012 – 2014 р. р. (джерело USDA).
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Серед провідних світових виробників сухого незбираного молока у 2014 р. (рис.
14), більша його частка припадає на Нову Зеландію, Китай, ЄС та Бразилію (3,81 млн. т.
або 82,2%). Україна у рейтингу світових виробників СНМ посідає 12 місце.
До цього слід зауважити щодо перебігу певних змін в частині обсягів
виробництва СНМ щодо окремих його виробників – у порівнянні із 2012 р. обсяги його
виробництва у Новій Зеландії у 2014 р. зростуть на 27 тис. т. (на 2,1%), у Китаї – на 140
тис. т. (на 12,1%), у Бразилії – на 29 тис. т. (на 5,5%), в Аргентині – на 13 тис. т. (на
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4,6%), В Австралії – на 10 тис. т. (на 8,3%), у США – на 9 тис. т. (на 34,6%) при деякому
його зменшенні – у ЄС – на 10 тис. т. (на 1,5%), Російській Федерації – на 7 тис. т. (на
10,4%).

14.
Провідні виробники сухого незбираного молока в світі у 2014 р. (джерело USDA).
Провідними експортерами СНМ у 2014 р. (рис. 15) визначаються Нова Зеландія,
ЄС, Аргентина та Австралія (97,7% світового експорту). Слід зазначити, що, з
урахуванням прогнозованих показників, обсяги експорту СНМ в розрізі його основних
експортерів, у порівнянні із 2012 р., зазнали наступних змін – обсяг експорту з Нової
Зеландії збільшуватиметься на 89 тис. т. (на 7,1%), з Аргентини – на 10 тис. т. (на 5%),
зменшуватиметься – з ЄС – на 11 тис. т. (на 2,9 %), з Австралії – на 9 тис. т. (на 8,3%), з
Філіппін – на 12 тис. т. (на 54,5%), з Китаю – на 4 тис. т. (44,4%).

15.
Провідні експортери сухого незбираного молока в світі у 2014 р. (джерело USDA).
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Провідними імпортерами СНМ у 2014 р. визначені Китай, Алжир, Бразилія,
Індонезія та Російська Федерація (рис. 16).
У порівнянні із 2012 р., можливі наступні зміни щодо обсягів імпорту СНМ у
наступні країни: збільшення - до Китаю – на 244 тис. т. (на 60,1%), до Російської
Федерації – на 22 тис. т. (на 78,6%), до Мексики – на 3 тис. т. (на 33,3%), зменшення –
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16.
Провідні імпортери сухого незбираного молока в світі у 2014 р. (джерело USDA).
Дані, наведені на рис. 17, свідчать про можливе зростання обсягів загального
внутрішнього споживання СНМ в Україні (до 13 тис. т.) та про певне збільшення його
імпорту (до 2 тис. т.). Обсяги виробництва СНМу 2014 році залишатимуться на рівні
2012-2013 р. р.
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до Алжиру – на 18 тис. т. (на 9,6%), до Бразилії – на 13 тис. т. (на 18,3%), до США – на
4 тис. т. (40%).

17.
Виробництво сухого незбираного молока в Україні
(джерело - USDA).
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Очікувані показники виробництва СЗМ в світіу 2012 р. та прогнозні оцінки на
2014 р. (рис. 18) свідчать про достатню стабільність ринку цієї продукції – не
очікується будь-яких суттєвих змін обсягів виробництва сухого знежиреного молока,
зміни рівнів його споживання та світової торгівлі.
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18.
Виробництво сухого знежиреного молока в світі у 2012-2014 р. р. (джерело USDA).
Також достатньо стабільними виглядають показники виробництва СЗМ в
країнах – лідерах його виробництва у 2012 -2013 р. р. у порівнянні із прогнозними його
оцінками на 2014 рік(рис. 19).
При цьому збільшення виробництва СЗМ у 2014 р., у порівнянні із 2012 р.,
очікується щодо наступних країн – США (на 42 тис. т. або на 4,3%), Індії (на 60 тис. т.
або на 13,3%), Нової Зеландії (на 16 тис. т. або на 4%), Бразилії (на 13 тис. т. або 9,2%),
Японії (на 6 тис. т. або на 4,3%), зменшення – Канади (на 9 тис. т. або на 10,6%) та
Російської Федерації (на 7 тис. т. або на 12,3%).

19.
Провідні виробники сухого знежиреного молока в світі у 2014 р.(джерело USDA).
Слід також зауважити, що за умов відсутності рейтингових змін серед основних
світових експортерів СЗМ, якщо враховувати прогнозні оцінки його виробництва у
2014 р., можливі певні коливання (по рокам) в частині обсягів його експорту стосовно
окремих країн, зокрема США, ЄС, Нової Зеландії, Австралії, Індії та України (рис. 20).
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20.
Провідні експортери сухого знежиреного молока в світі у 2012-2014 р. р.
(джерело - USDA).

21.
Провідні імпортери сухого знежиреного молока в світі у 2012-2014 р. р.
(джерело - USDA).
Дані, наведені на рис. 21, свідчать про можливість певних змін в частині
рейтингових оцінок країн-експортерів СЗМ на світовому ринку протягом 2012 – 2014 р.
р., зокрема щодо суттєвого збільшення його експорту до Китаю, Індонезії, Російської
Федерації, а також деякого зниження - до Мексики та Алжиру.
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у 2012-2014 р. р.

Дані щодо очікуваних та прогнозних оцінок виробництва, споживання та
експорту СЗМ в Україні (рис. 22) свідчать про стабільність його виробництва та
можливість певного зростання рівня його внутрішнього споживання, зокрема
виробництво СЗМ у 2014 р. прогнозується на рівні 2012 – 2013 р. р. – 52 тис. т.,
можливе збільшення обсягів експорту на 4 тис. т., - до 20 тис. т. та деяке збільшення
його імпорту.
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22.
Виробництво сухого знежиреного молока в Україні
(джерело - USDA).

23.
Динаміка цін на окремі види молочних продуктів на світовому ринку та
Індексу цін на молочні продукти ФАО у 2000 – 2013 р. р. (джерело - FAO)
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Динаміка цін на окремі види молочних продуктів на світовому ринку та Індексу
цін на молочні продукти ФАО (включає котирування на вершкове масло, сухе
знежирене молоко, сухе незбиране молоко і сир, середнє значення зважується по
середньосвітових часткам експорту за 2002 - 2004 роки) протягом 2000 – 2013 р. р. в
цілому показує суттєве збільшення цін на молочну продукцію.
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Слід зазначити, що за період з 2000 р. по 2008 р. Індекс цін на молочні продукти
зріс на 127,7 п., ціни на вершкове масло – на 2403,16 дол. США за тонну (у 3 рази), на
сухе знежирене молоко – на 1407,25 дол. США за тонну (у 1,75 рази), на сухе незбиране
молоко – на 1996,23 дол. США за тонну (у 2,1 рази). З 2009 р. по 2013 р. Індекс цін на
молочні продукти зріс на 90,9 п., ціни на вершкове масло – на 1684,53 дол. США за
тонну (в 1,72 рази), на сухе знежирене молоко – на 2120,22дол. США за тонну (у 1,94
рази), на сухе незбиране молоко – на2252,42дол. США (в 1,94 рази). Очевидно, за такої
динаміки зростання цін на молочну продукцію можна очікувати на їх зміцнення у 2014
році.
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В останні п’ять маркетингових років (2009/10-2013/14) загальне виробництво
цукру в світі зростало – в поточному маркетинговому періоді, порівняно з 2009/10 МР
воно збільшилось на 21,43 млн. тонн (на 14%). З 2011/12 МР його обсяги перевищили
170 млн. тонн. При цьому слід відмітити, що загальне виробництво цукру в світі зросло
в основному за рахунок збільшення виробництва цукру тростинного. В останні три
маркетингові періоди (2010/11-2013/14) воно збільшилось на 10,25 млн. тонн (на 8%). В
загальному світовому виробництві цукру питома вага цукру тростинного складає біля
80%.
Очікується, що світове виробництво цукру у 2013/14 МР буде становити
174,826 млн. т., що на 1,21 млн. т. (на 1,0%) менше, ніж в попередньому
маркетинговому
періоді (рис. 1). Зменшення загального виробництва цукру
відбудеться за рахунок зниження виробництва цукру бурякового на 1,73 млн. тонн (на
4%), обсяги якого складуть 34,598 млн. тонн. Виробництво цукру тростинного
очікується на рівні 140,228 млн. тонн (на 520 тис. тонн або на 1% більше, ніж в
минулий період).
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ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ У 2013/14
МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ.

1.
2.
Виробництво цукру в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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Слід зазначити, що за останні п’ять років більшість провідних країн-виробників
цукру щорічно збільшували його виробництво. Зокрема, в 2013/14 МР, порівняно з
2009/10 МР, виробництво цукру зросте в Тайланді - на 58% (майже на 4 млн. тонн),
Пакистані - на 46% (на 1,55 млн. тонн), Філіппінах - на 39% (на 0,7 млн. тонн), Мексиці
– на 35% (на 1,78 млн. тонн), Індії – на 34% (на 4,82 млн. тонн), Китаї – на 30% (на 3,38
млн. тонн), Російській Федерації – на 28% (на 0,96 млн. тонн), Україні – на 23% (на 0,32
млн. тонн), США та Гватемалі – на 12% (на 0,83 млн. тонн та 0,16 млн. тонн
відповідно), Єгипті – на 11% (на 0,2 млн. тонн).
Внутрішнє споживання цукру та його запаси на кінець року в останні п’ять
маркетингових також щорічно зростають. Внутрішнє споживання цукру в світі за цей
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період зросло на 13,56 млн. тонн (на 9%), а кінцеві запаси – на 14,62 млн. тонн (на
51%).
В Індії внутрішнє споживання цукру за цей період зросло на 17% (на 3,7 млн.
тонн), Китаї – на 12% (на 1,7 млн. тонн), Індонезії – на 11% (на 0,5 млн. тонн),
Пакистані – на 9% (на 0,35 млн. тонн), Єгипті – на 8% (на 0,2 млн. тонн), США – на 7%
(на 0,67млн. тонн), ЄС – на 4% (на 0,69 тис. тонн).
Очікується, що в 2013/14 МР внутрішнє споживання цукру складе 167,640 млн.
тонн (на 3,97 млн. тонн або на 3% більше, ніж в попередньому маркетинговому
періоді), кінцеві запаси – 43,379 млн. тонн (на 220 тис. тонн або на 3% більше, ніж в
попередньому маркетинговому періоді) (рис. 1).
Також щорічно протягом останніх п’яти маркетингових періодів збільшуються і
обсяги експорту цукру. За цей період зростання обсягів експорту відбулось на 10,03
млн. тонн (на 21%). За прогнозом в поточному маркетинговому році обсяги експорту
цукру становитимуть 58,678 млн. тонн, що на 2,12 млн. тонн (на 4%) більше, ніж в
попередньому маркетинговому році (рис. 1).
Цукор тростинний. Найбільшими виробниками цукру тростинного в світі є
Бразилія, Індія та Китай, які виробляють щонайменше 55% від світового виробництва
цукру тростинного, ще понад 21% від світового виробництва виробляють Тайланд,
Мексика, Пакистан, Австралія та США (рис. 2).
За прогнозними оцінками в 2013/14 маркетинговому році Бразилія виробить
38,75 млн. тонн тростинного цукру (27,6% від світового виробництва цукру
тростинного), Індія – 25,45 млн. тонн (18,1%), Китай – 13,8 млн. тонн (9,9%), Тайланд –
10,9 млн. тонн (7,8%), Мексика – 6,89 млн. тонн (4,9%), Пакистан – 4,93 млн. тонн
(3,5%), Австралія – 4,3 млн. тонн (3,1%), США – 3,495 млн. тонн (2,5%), Гватемала –
2,6 млн. тонн (1,9%), Філіппіни – 2,5 млн. тонн (1,8%), Південна Африка – 2,45 млн.
тонн (1,75%), Колумбія – 2,4 млн. тонн (1,7%), Індонезія – 2,08 млн. тонн (1,5%) (рис.
2).

3.
Провідні виробники цукру тростинного в світі у 2010/11 – 2013/14
маркетингових роках (джерело - USDA).
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Слід відмітити, що в останні три маркетингові роки ряд провідних країн виробників цукру тростинного щорічно нарощували обсяги його виробництва. Китай в
2013/14 МР порівняно з 2010/11 МР збільшив виробництво цукру тростинного на 3,47
млн. тонн, Пакистан - на 1,03 млн. тонн, Австралія - на 0,62 млн. тонн, США - на 0,62
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млн. тонн, Гватемала - на 0,56 млн. тонн, Південна Африка - на 0,47 млн. тонн,
Індонезія – на 0,31 млн. тонн.
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Цукор буряковий. Найбільшим виробником цукру бурякового в світі є країни
Європейського Союзу, які виробляють щонайменше 50% від світового виробництва
цукру бурякового, ще 25% виробляє США та Російська Федерація та 17% - Туреччина,
Україна, Єгипет, Китай.
За прогнозом в 2013/14 маркетинговому році його виробництво в країнах ЄС
очікується на рівні 15,7 млн. тонн (51,7% від світового виробництва цукру бурякового),
США – 4,56 млн. тонн (13,2%), Російській Федерації – 4,4 млн. тонн (12,7%), Туреччині
– 2,2 млн. тонн (6,4%), Україні – 1,7 млн. тонн (4,9%), Єгипті – 1,1 млн. тонн (3,2%),
Китаї – 1,0 млн. тонн (2,9%), Білорусії – 0,65 млн. тонн (1,9%), Ірану та Японії – по 0,6
млн. тонн (по 1,7%), Сербії – 0,4 млн. тонн (1,2%), Марокко – 0,35 млн. тонн (1,0%)
(рис. 3).

4.
Провідні виробники
цукру бурякового в світі у 2010/11 – 2013/14
маркетингових роках (джерело - USDA).
За прогнозними оцінками, в поточному маркетинговому році порівняно з
минулим періодом, виробництво цукру бурякового дещо збільшиться - в Туреччині –
на 70 тис. тонн, Єгипті – на 20 тис. тонн та Білорусії – на 10 тис. тонн; зменшиться – в
країнах ЄС (на 600 тис. тонн або на 4,0%), Російській Федерації (на 600 тис. тонн або на
12,0%), Україні (на 400 тис. тонн або на 19,0%), Китаї (на 79 тис. тонн або на 15,0%),
США (на 50 тис. тонн або на 1,0%); залишиться на рівні минулого періоду - в Ірані,
Японії, Сербії та Марокко.
Торгівля цукром. Першу п’ятірку провідних експортерів цукру в світі
складають Бразилія, Тайланд, Австралія Мексика та Індія. Найбільшим світовим
експортером цукру є Бразилія, яка експортує щонайменше 45% від світового експорту
цукру; Тайланд, Австралія та Мексика експортують біля 28% від світового експорту
(рис. 4).
Прогнозується, що в 2013/14 маркетинговому році Бразилія експортує 27,25 млн.
тонн (46,4% від світового експорту цукру), Тайланд – 8,7 млн. тонн (14,8%), Австралія
– 3,19 млн. тонн (5,4%), Мексика – 2,485 млн. тонн (4,2%), Індія – 2,0 млн. тонн (3,4%),
Гватемала – 1,85 млн. тонн (3,2%), ЄС – 1,5 млн. тонн (2,6%), Куба – 0,85 млн. тонн
(1,45%), Об’єднанні Арабські Емірати – 0,65 млн. тонн (1,1%), Колумбія та Південна
Африка – по 0,6 млн. тонн (по 1,0%), Алжир – 0,5 млн. тонн (0,9%) (рис. 4).
За прогнозними оцінками, в поточному маркетинговому період, порівняно з
минулим періодом, передбачається, що збільшать експорт цукру - Тайланд (на 1,7 млн.
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тонн або на 25%), Індія (на 760 тис. тонн або на 62%), Мексика (на 400 тис. тонн або на
19%), Південна Африка (на 223 тис. тонн або на 60%), Куба (на 100 тис. тонн або на
14%), Австралія (на 90 тис. тонн або на 3%), Об’єднанні Арабські Емірати (на 86 тис.
тонн або на 16%), Алжир (на 10 тис. тонн або на 2%); зменшать – Бразилія (на 400 тис.
тонн або на 1%), Гватемала (на 100 тис. тонн або на 5%). На рівні минулорічного
періоду залишаться обсяги експорту в країнах ЄС та Колумбії.

5.
Провідні експортери цукру в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Першу п’ятірку провідних імпортерів цукру складають Індонезія, ЄС, США,
Китай та Об’єднанні Арабські Емірати – понад 23% від світового імпорту цукру (рис.
5).
Прогнозується, що в 2013/14 маркетинговому році Індонезія імпортує 3,7 млн.
тонн цукру (7,0% від світового імпорту), ЄС – 3,65 млн. тонн (6,95%), США – 3,06 млн.
тонн (5,8%), Китай – 2,8 млн. тонн (5,3%), Об’єднанні Арабські Емірати – 2,7 млн. тонн
(5,1%), Малайзія – 1,9 млн. тонн (3,6%), Південна Корея – 1,82 млн. тонн (3,5%), Іран та
Індія – по 1,8 млн. тонн (по 3,4%), Бангладеш – 1,55 млн. тонн (2,95%), Нігерія – 1,475
млн. тонн (2,8%), Саудівська Аравія – 1,4 млн. тонн (2,7%), Японія – 1,365 млн. тонн
(2,6%), Єгипет та Канада – по 1,2 млн. тонн (по 2,3%) (рис. 5).
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За прогнозними оцінками в поточному маркетинговому періоді, порівняно з
минулим періодом, передбачається, що збільшать обсяги імпорту цукру Єгипет (на 150
тис. тонн), США (на 134 тис. тонн), Індонезія (на 130 тис. тонн), Об’єднанні Арабські
Емірати (на 117 тис. тонн), Іран (на 105 тис. тонн),), Канада (на 38 тис. тонн), Японія
(на 35 тис. тонн), Нігерія (на 25 тис. тонн), Південна Корея (на 14 тис. тонн), Бангладеш
(на 3 тис. тонн); зменшать - Китай (на 1,0 млн. тонн), ЄС (на 250 тис. тонн), Малайзія
(на 66 тис. тонн).
Цінова ситуація. В жовтні поточного року ціни на цукор тростинний на
світовому ринку в поточному році в середньому на 36,33 дол. США/тонну (на 8%) були
нижчими, ніж в аналогічному місяці минулого року, та становили 411,5 дол.
США/тонну (рис. 6). Слід відмітити, що з листопада 2012 р. до серпня 2013 р.
відбувалося зниження ціни на нього (за цей період ціни зменшились на 43,5 дол.
США/тонну або на 10%) і тільки в вересні 2013 р. вони піднялись, порівняно з серпнем
2013 р., - на 7,4 дол. США/тонну (на 2%). В жовтні 2013 р. вони ще зросли, порівняно з
вереснем 2013 р., на 28,55 дол. США/тонну (на 8%).
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6.
Провідні імпортери цукру в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).

7.
Ціни світового ринку на цукор-сирець (international prices, ice futures U.S.
Sugar, export, джерело -FAO)
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Україна. В останні десять років (2004-2013рр.) посівні площі під цукровим
буряком (фабричним) коливались досить суттєво: якщо в період 2004-2007 р. р. вони
знаходились в межах 609-815 тис. га. то в 2008-2009 р. р. – були зменшені щонайменше
вдвічі (до 322-380 тис. га). В 2010-2012 р. р., порівняно з 2009 р., посівні площі
збільшились на 43-66% до 460-532 тис. га. В 2013 р., порівняно з минулим роком,
посівні площі зменшилися на 165 тис. га (на 36%).
В останні п’ять маркетингових років (2009/10-2013/14 МР) найбільший обсяг
виробництва цукру бурякового в Україні був 2011/12 МР, коли він склав 2,3 млн. тонн.
В 2012/13 маркетинговому періоді обсяг виробництва дещо зменшився (на 200 тис.
тонн), порівняно з попереднім періодом, але все ж був досить високим – 2,1 млн. тонн
(рис. 7).
За прогнозними оцінками в 2013/2014 маркетинговому році виробництво цукру
в Україні складе 1,7 млн. тонн, що на 400 тис. тонн (на 19%) менше, ніж в 2012/13 МР.
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Зазначений обсяг забезпечить Україні п’яте місце серед провідних країн-виробників
цукру бурякового та 19 місце серед провідних країн-виробників цукру.

8.
Виробництво цукру в Україні у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Загальне споживання цукру в Україні в останні три маркетингові роки,
порівняно з 2010/11 МР, зросло, щонайменше, на 30% і перевищує 2,5 млн. тонн. В
2013/14 маркетинговому періоді воно прогнозується на рівні 2,517 млн. тонн (на 240
тис. тонн менше ніж в 2012/13 МР).
Запаси цукру бурякового на кінець поточного маркетингового року
прогнозуються на рівні 617 тис. тонн, що на 24% (на 195 тис. тонн) менше, ніж в
2012/13 МР.
Найбільші обсяги експорту цукру були в 2011/12маркетинговому році (180 тис.
тонн). В поточному маркетинговому році за прогнозними оцінками вони можуть
скласти 100 тис. тонн, що на 42 тис. тонн (на 29%) менше, ніж в 2012/13МР.
___________________________________________________________________________
При підготовці публікації використані матеріали Державної служби статистики України
(www.ukrstat.gov.ua),
Продовольчої
та
сільськогосподарської
організації
ООН
(http://www.fao.org/home/en/), Департаменту сільського господарства США (www.fas.usda.gov).
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
(СІЧЕНЬ – ЛИСТОПАД 2013 РОКУ)
Ємельянова Ж. Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За даними Державної служби статистики України:

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-листопаді
2013р., порівняно з аналогічним періодом 2012р., становив 111,7%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 118,4%, у господарствах населення – 105,2%.

Рослинництво. За січень-листопад п. р. індекс обсягу виробництва
продукції рослинництва, порівняно з відповідним періодом 2012р., становив 115,1%, у
т.ч. в аграрних підприємствах – 122,2%, у господарствах населення – 107,2%.

Тваринництво. У січні-листопаді п. р. індекс обсягу виробництва
продукції тваринництва, порівняно з відповідним періодом 2012р., становив 104,5%, у
т.ч. в аграрних підприємствах – 108,3%, господарствах населення – 101,8%.

Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилося на 2,3%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах зменшилось на 4,0%, в господарствах населення
збільшилось – на 5,2 %. Зокрема:
 Поголів’я корів – зменшилося на 0,6%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 2,2%, в господарствах населення –
на 0,2%.
 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на
4,3%, в т.ч. у сільгосппідприємствах - на 9,7%, в господарствах населення
зменшилось – на 0,2%.
 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств
збільшилося – на 6,9 %, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 4,0%,
в господарствах населення – збільшилося на 8,8%.
 Поголів’я птиці – збільшилося на 7,5%, в т.ч. у
сільгосппідприємствах – на 12,3%, в господарствах населення – на 2,1%.

На початок грудня п.р. населенням утримувалось 70,8% загальної
чисельності великої рогатої худоби, у т. ч. корів – 78,0%, свиней – 52,2%, овець і кіз –
86,6%, птиці всіх видів – 44,7%.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-листопаді
поточного року, порівняно з відповідним періодом 2012р., обсяг вирощування худоби
та птиці збільшено на 12,0%, у т.ч. свиней – на 15,6%, птиці – на 12,7%, а
вирощування великої рогатої худоби скоротилося на 1,5%.

Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до
їхньої реалізації на забій становило 106,4% (торік – 107,5%).

Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема
реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств
збільшилось на 8,1% (в сільськогосподарських підприємствах збільшилось на 13,0%, в
господарствах населення – на 1,6%), молока - в усіх категоріях господарств
збільшилось на 0,9% (в сільськогосподарських підприємствах – на 1,4%, в
господарствах населення – на 0,8%), яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось
на 2,4% (в сільськогосподарських підприємствах – на 2,2%, в господарствах
населення – на 2,9%).

Частка виробництва населенням м’яса становила 40,1%, молока –
77,8%, яєць – 38,7%.
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Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно
виробленої продукції за січень-листопад 2013 р., порівняно з відповідним періодом
2012р., збільшився на 6,3%, у т.ч. продукції рослинництва - на 6,4%, а продукції
тваринництва - на 6,1%.
 Обсяг реалізації зернових культур збільшився на 6,1%, зокрема
пшениці – на 5,4%, кукурудзи – на 9,5%, насіння соняшнику – на 0,6 %, сої –
на 6,6%, ріпаку – на 70,4%; зменшилися обсяги реалізації жита – на 4,3%,
ячменю – на 2,8%, цукрових буряків – на 52,1%.
 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на
8,9%. Зросли обсяги реалізації великої рогатої худоби – на 13,0%, свиней – на
12,8%, птиці – на 6,9%, а також молока – на 1,1%, яєць – на 1,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-листопад 2013р. порівняно з
відповідним періодом 2012р. знизилися на 2,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на
6,6%, тваринництва – зросли на 1,1%.

У листопаді порівняно з жовтнем п.р. середні ціни реалізації
сільськогосподарської продукції зросли на 1,2%, у т.ч. рослинництва – на 3,4%,
тваринництва – знизилися на 2,8%.

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства. Станом на
1 грудня 2013р. на переробні підприємства від усіх категорій господарств загалом
надійшло 8296,8 тис. т цукрових буряків (майже вдвічі менше, ніж на 1 грудня 2012р.).
Куплено 2831,9 тис. т (34% всіх надходжень), надійшло на давальницьких засадах –
2471,1 тис. т (30%), надійшло на переробку власно вироблених цукровими заводами
цукрових буряків – 2993,8 тис. т (36%).

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 грудня п. р. у
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 27,6 млн. т зерна (на 29%
більше проти 1 грудня 2012р.), у т.ч. 8,2 млн. т пшениці, 2,1 млн. т ячменю, 15,6 млн. т
кукурудзи, 0,4 млн. т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах
зберігалося 15,3 млн. т зерна (на 43% більше), у т.ч. 4,7 млн. т пшениці, 1,6 млн. т
ячменю, 7,8 млн. т кукурудзи, 0,2 млн. т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні
підприємства мали в наявності 12,3 млн. т зерна (на 15% більше), у т.ч. зернозберігаючі
– 9,4 млн. т (на 16% більше).
Запаси насіння соняшнику становили 7,3 млн. т (на 51% більше, ніж на 1
грудня 2012р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих)
зберігалося 3,5 млн. т (на 61% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку
та зберігання, – 3,8 млн. т (на 42% більше, ніж торік).

Під урожай 2014 р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 8,8
млн. га (на 4,4% менше, ніж торік.), у т. ч. зернові на зерно – на 7,8 млн. га (на 3,9%
менше), ріпак озимий на зерно – на 0,95 млн. га (на 7,6% менше).

Зовнішня торгівля аграрною продукцією (групи 01 – 24
УКТЗЕД)

За 10 місяців 2013 р. було експортовано аграрної продукції на
суму 13,19 млрд. дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься
до цих товарних груп, на суму 6,47 млрд. дол. США. Зокрема:


Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження склав 888,7
млн. дол. США (114,0% порівняно з січнем-жовтнем 2012р.), імпорт – 1,48 млрд. дол.
США (108,1% порівняно з січнем-жовтнем 2012р.). В тому числі:
експорт живих тварин становив 8,8 млн. дол. США (135,6% порівняно з січнемжовтнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 284,82 млн. дол. США (114,1%
порівняно з січнем-жовтнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці,
натурального меду – 571,89 млн. дол. США (113,8% порівняно з січнем-жовтнем
2012р.); риби і ракоподібних – 15,55 млн. дол. США (98,5% порівняно з січнемжовтнем 2012р.);
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імпорт живих тварин становив 90,3 млн. дол. США (114,0% порівняно з січнемжовтнем 2012р.); м’яса та їстівних продуктів – 505,59 млн. дол. США (82,3% порівняно
з січнем-жовтнем 2012р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального
меду – 203,76 млн. дол. США (134,3% порівняно з січнем- жовтнем 2012р.); риби і
ракоподібних – 661,91 млн. дол. США (129,3% порівняно з січнем-жовтнем 2012р.).

Експорт продуктів рослинного походження склав 6,55 млрд. дол. США
(91,5% порівняно з січнем-жовтнем 2012р.), імпорт – 2,1 млрд. дол. США (110,2%
порівняно з січнем-жовтнем 2012р.). В тому числі:
експорт зернових культур становив 4,55 млрд. дол. США (85,3%, порівняно з
січнем-жовтнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 1,6 млн. дол. США
(112,7%, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної
промисловості – 113,1 млн. дол. США (137,8% порівняно з січнем- жовтнем 2012р.);
овочів – 99,22 млн. дол. США (81,8% порівняно з січнем- жовтнем 2012р.);
імпорт зернових культур становив 263,2 млн. дол. США (117,8%, порівняно з
січнем-жовтнем 2012р.); насіння і продуктів олійних рослин – 343,66 млн. дол. США
(111,5 %, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.); продукції борошно-мельно-круп’яної
промисловості – 19,14 млн. дол. США (79,8%, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.);
овочів – 148,03 млн. дол. США (126,3%, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.).

Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 2,87
млрд. дол. США (82,8%, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.), імпорт – 345,62 млн. дол.
США (107,7%, порівняно з січнем-жовтнем 2012р.).

Експорт готових харчових продуктів склав 2,88 млрд. дол. США (103,7%,
порівняно з січнем-жовтнем 2012р.), імпорт – 2,55 млрд. дол. США (107,4%, порівняно
з січнем-жовтнем 2012р.).

В товарній структурі експорту продукти рослинного походження від
загального обсягу експорту становили 12,6% (зменшення на 8,5%), жири та олії
тваринного або рослинного походження – 5,5% (зменшення на 17,2%), готові харчові
продукти – 5,5% (збільшення на 3,7%), живі тварини та продукти тваринного
походження – 1,7% (збільшення на 14,0%).

У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з відповідним
періодом попереднього року зменшилась частка зернових культур – з 9,3% до 8,8%,
жирів та олій тваринного або рослинного походження  з 6,1% до 5,5%.

У звітному періоді збільшився експорт окремих товарів: м’яса та їстівних
субпродуктів свійської птиці на 82,6% (Російська Федерація, Ірак, Казахстан),
лісоматеріалів необроблених – на 9,2% (Китай, Туреччина, Румунія), хлібобулочних,
борошняних кондитерських виробів – на 5% (Російська Федерація, Казахстан,
Азербайджан), лісоматеріалів оброблених – на 3,5% (Туреччина, Італія, Угорщина),
сирів – на 2,3% (Російська Федерація, Казахстан, Молдова, Республіка).

Імпорт продуктів рослинного походження склав 3,3% (збільшення на
10,2%), готових харчових продуктів – 4,0% (збільшення на 7,4%), живих тварин та
продуктів тваринного походження - 2,3% (збільшення на 8,1%), жирів та олії
тваринного або рослинного походження – 0,5% (збільшення на 7,7%) від загальної
вартості імпорту.
 У звітному періоді спостерігалося збільшення імпорту окремих товарів: риби
свіжої, охолодженої або мороженої – на 28,5% (Норвегія, Ісландія, США), насіння
соняшнику – на 21,5% (США, Туреччина, Франція), кукурудзи – на 20,5% (Франція,
Румунія, Угорщина), добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 18,7% (Російська
Федерація, Польща, Узбекистан), машин сільськогосподарських, садових або
лісогосподарських для підготовки або оброблення ґрунту – на 4,6% (США, Німеччина,
Франція).
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