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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

 
Ø П О С Т А Н О В А  N 1177-VI від   19 березня 2009 року  «Про прийняття за 

основу проекту Закону України   про Загальнодержавну цільову економічну 
програмупроведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та 
забруднюючих речовин у живихтваринах, продуктах тваринного 
походження і кормах, а також у харчових продуктах,  підконтрольних 
ветеринарній службі, на 2009-2014 роки»  

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу   проект   Закону   України   про Загальнодержавну   цільову 

економічну програму проведення моніторингу   залишків  ветеринарних  препаратів  та  
забруднюючих речовин  у  живих  тваринах,  продуктах  тваринного  походження  і кормах,  а 
також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі,  на 2009-2014 роки (реєстр.  
N  3402),  поданий  Кабінетом Міністрів України.  

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики   та   
земельних   відносиндоопрацюватизазначений законопроект з урахуванням зауважень та 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і внести його на  розгляд  Верховної  Ради 
України у другому читанні.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Ø П О С Т А Н О В А    N 1145-VI від  18 березня 2009 року «Про 

направлення на повторне перше читання проекту Закону України про 
внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо зміни 
цільового   призначення земельних ділянок»   

    Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
Проект Закону   України   про   внесення   змін   до   деяких законодавчих  

актів  України  щодо  зміни  цільового   призначення земельних ділянок (реєстр.  N 
2028),  поданий народними депутатами України Присяжнюком   М.В.,   Бевзенком   
В.Ф.,   Сігалом    Є.Я., Кириленком І.Г.,  направити  до  Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та земельних відносин для  підготовки  на повторне 
перше читання.   

 http://zakon.rada.gov.ua 
 
Ø П О С Т А Н О В А  N 1143-VI   18 березня 2009 року «Про прийняття 

за основу проекту Закону України  про внесення змін до Закону 
України   "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"»   

    Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до  

Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (реєстр. N   4202),   
поданий   народними депутатами України Кириленком І.Г., Ляшком О.В. та іншими.  

2. Доручити  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
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 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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Ø З А К О Н   У К Р А Ї Н И  N 1103-VI від 5 березня 2009 
року    «Про внесення змін до Закону України   "Про виноград та виноградне 
вино"»   
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" ( 2662-15  )  

(Відомості  Верховної Ради України,  2005 р.,  N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214) такі зміни:  
     1) у статті 1:  
     пункт 14 доповнити словами "призначені для виробництва вин та іншої 

виноробної продукції";  
     пункт 16  доповнити  словами  "і  призначені  для виробництва шампанського 

України та ігристих вин";  
     пункт 25 виключити;  
     пункт 26 доповнити реченням такого змісту:  "За  спеціальними технічними  

умовами  допускається випуск молодих столових вин,  що виробляються з виноматеріалів  
окремих  сортів  винограду  або  їх суміші  і  реалізуються  в  рік  урожаю  або не пізніше 
завершення процесу бродіння сусла";  

     пункт 29 викласти в такій редакції:  
     "29) вино спеціального типу -  вино,  яке  згідно  з  видовою назвою за 

походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості,  набуті  в  
результаті  спеціальної  технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу,  
назву якого воно носить";  

     у пункті  34  слова  "цукромісткими  компонентами"   замінити словами    
"при   виробництві   столових   сухих   і   шампанських виноматеріалів";  

     пункт 35 виключити;  
     у пункті 37 слова "витримкою вин" замінити словами "витримкою 

виноматеріалів";  
     пункти 38 та 39 викласти в такій редакції:  
     "38) підприємства вторинного виноробства - підприємства,  які займаються 

витримкою,  дообробкою виноматеріалів та  розливом  вин або   тільки  розливом  вин  у  посуд  
відповідно  до  нормативних документів;  

     39) коньяки України - міцні алкогольні  напої  з  характерним букетом  і  
смаком,  виготовлені  шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих   методом   дистиляції   
коньячних   виноматеріалів   на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих 
не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою 
клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України  
поділяються  на  ординарні,  марочні  і колекційні.   Коньяки   України  можуть  випускатися  
під  власною назвою";  

     2) у статті 5:  
     у третьому реченні частини першої слова  "технологічні  умови та  технічні  

інструкції"  замінити  словами  "технічні  умови  та технологічні інструкції";  
     у частині третій слово "ординарних" виключити;  
     частину четверту викласти в такій редакції:  
     "Підприємства, які  займаються  витримкою  виноматеріалів  та розливом вин 

у тару відповідно до нормативних документів, можуть у разі необхідності здійснювати 
дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями";  

     друге речення  частини шостої викласти в такій редакції:  "Не допускаються  
виготовлення,  обробка,   витримка   та   зберігання виноградних  виноматеріалів  та  вин  в  
одному  приміщенні  (крім розливу та експедиції) з напоями  плодово-ягідними,  вермутами  та 
іншими ароматизованими напоями";  
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  у частині  дванадцятій  слова  "встановлює  Кабінет Міністрів України" 

замінити словами "здійснюються у встановленому порядку";  
  у частині п'ятнадцятій слова "родова назва" замінити  словами "видова назва";  
     доповнити частиною двадцятою такого змісту:  
     "Виготовлення етикеток   для   пляшок   та   інших  елементів зовнішнього 

оформлення вин та  коньяків  України  забороняється  у разі  відсутності  у  замовника  -  
виробника виноробної продукції дозволу спеціально уповноваженого центрального  органу  
виконавчої влади   з   сільського  господарства  на  виробництво  відповідних категорій і марок 
виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до 
контракту на друкування етикеток";  

     3) статтю 6 після частини  п'ятої  доповнити  чотирма  новими частинами 
такого змісту:  

     "Дозвіл на  виготовлення  сухих виноматеріалів у несприятливі для 
визрівання винограду роки видається безоплатно та діє протягом сезону  переробки  винограду.  
Рішення  про  видачу  або відмову у видачі дозволу на виготовлення  сухих  виноматеріалів  
приймається протягом  п'яти  робочих  днів після надання документів спеціально 
уповноваженому центральному органу виконавчої влади  з  сільського господарства.  

     Підставами для відмови у видачі дозволу на виготовлення сухих 
виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є:  

     подання неповного пакета  документів,  визначених  у  порядку видачі 
дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів, затвердженому Кабінетом Міністрів України;  

     виявлення в поданих документах недостовірної інформації.  
     Підставою для  анулювання  дозволу  на   виготовлення   сухих 

виноматеріалів  у  несприятливі  для  визрівання  винограду роки є виготовлення  сухих  
виноматеріалів   в   обсягах,   більших   ніж передбачено у дозволі.  

     Дозвіл на  виготовлення  сухих  виноматеріалів  анулюється та вважається  
недійсним  з  моменту  прийняття  рішення   про   його анулювання спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з сільського господарства".  

     У зв'язку з цим частини шосту  та  сьому  вважати  відповідно частинами 
десятою та одинадцятою.  

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   
http://zakon.rada.gov.ua 

 
Ø З А К О Н   У К Р А Ї Н И    N 1067-VI від 5 березня 2009 року     

 «Про внесення змін до Закону України "Про збір на розвиток 
виноградарства,садівництва і хмелярства"»  

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     I. Внести   до   Закону   України   "Про   збір  на  розвиток виноградарства, 

садівництва і хмелярства" (  587-14  )  (Відомості Верховної Ради України,  1999 р., N 20-21, ст. 
191; 2003 р., N 46, ст. 365) такі зміни:  

     1) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:  
     "Стаття 1.  Платниками  збору  на  розвиток   виноградарства, садівництва  і  

хмелярства  є  суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 
підпорядкування,  які реалізують в оптово-роздрібній   торговельній  мережі  та  мережі  
громадського харчування алкогольні напої та пиво.  

     Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору  лише за  умови  
реалізації  ними  цієї  продукції в роздрібній торгівлі безпосередньо  споживачам.  У  разі  
постачання  такої   продукції суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва 
вони не є платниками збору на розвиток  виноградарства,  садівництва  і хмелярства.  

     У разі  реалізації  алкогольних  напоїв та пива за договорами комісії 
(консигнації) платниками збору є суб'єкти  підприємницької діяльності  (крім  виробників- 

http://zakon.rada.gov.ua
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комітентів  у  разі  здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та  

пива),  які  отримують  на свій  рахунок  кошти  або  інші  види  компенсації  за продаж цієї 
продукції.  

 Стаття 2.  Об'єктом  оподаткування   збором   є   виручка   - товарооборот,    
одержаний    на    всіх   етапах   реалізації   в оптово-роздрібній торговельній  мережі  та   
мережі   громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що 
не передбачають оплати у грошовій формі";  

     2) частину третю статті 4 викласти в такій редакції:  
     "Нараховані суми   збору    на    розвиток    виноградарства, садівництва  і  

хмелярства  залишаються  на  спеціальному  рахунку Державного казначейства України. 
Головним розпорядником цих коштів є  центральний  орган  виконавчої  влади,  який  здійснює 
державну політику у сфері виноградарства,  садівництва і  хмелярства.  Суми збору  
розподіляються та використовуються таким чином:  вісімдесят п'ять  відсотків  -  на  розвиток  
виноградарства  і  садівництва, п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства";  

     3) у  пункті 1 статті 5 "Прикінцеві положення" цифри та слова "31 грудня 
2009 року"  замінити  цифрами  та  словами  "31  грудня 2014 року".  

     II. Прикінцеві положення  
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.  
     2. Кабінету  Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з дня набрання 

чинності цим Законом:  
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим Законом;  
     забезпечити приведення  нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади у  відповідність  із цим Законом.   
 http://zakon.rada.gov.ua 

 
Ø З А К О Н   У К Р А Ї Н И   N 1104-VI від 5 березня 2009 року «Про внесення 

зміни до статті 12  Закону України "Про плату за землю"»   
     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
     I. Пункт 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 

2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1996 р., N 45, ст. 238; 2007 р., N 3, ст. 31) 
викласти в такій редакції:  

     "4) вітчизняні  заклади  культури,  науки,  освіти,   охорони здоров'я,  
соціального забезпечення,  фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів;  

     підприємства, установи,  організації,  громадські організації фізкультурно-
спортивної спрямованості,  у тому числі аероклуби  та авіаційно-спортивні клуби  Товариства 
сприяння обороні України,  - за земельні ділянки,  на  яких  розміщені  спортивні  споруди,  що 
використовуються   для   проведення   всеукраїнських,  міжнародних змагань та навчально-
тренувального процесу збірних команд  України з   видів   спорту   та   підготовки   
спортивного  резерву,  бази олімпійської   та   паралімпійської   підготовки,   перелік   яких 
затверджується  Кабінетом  Міністрів  України за умови спрямування відповідних сум 
земельного податку на розвиток фізичної культури і спорту  за напрямами і в порядку,  
визначеними Кабінетом Міністрів України".  

     II. Прикінцеві положення  
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
     2. Кабінету Міністрів України при підготовці  проекту  Закону України  про 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"  передбачити  
на  поточний  бюджетний  період компенсацію   відповідних   втрат   доходів   бюджетів   
місцевого самоврядування у зв'язку з прийняттям цього Закону.   

http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
Ø П О С Т А Н О В А   N 266 від 25 березня 2009 р.  «Про внесення зміни до 

пункту 15    Порядку розроблення та виконаннядержавних цільових 
програм»   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
У пункті   15  Порядку  розроблення  та  виконання  державних цільових  

програм,  затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів України  від  31  січня  2007  р.  N 
106 ( 106-2007-п ) (Офіційний вісник України,  2007 р.,  N 8,  ст.  313),  слова "(з наукових та 
науково-технічних   питань)"   замінити   словами   "(з  наукових, науково-технічних  та  
інноваційних   питань,   питань   трансферу технологій)".   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 232  від 18 березня 2009 р. «Про 
затвердження Порядку використання   у 2009 році коштів, передбачених у 
державномубюджеті для селекції в рослинництві»   
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Затвердити Порядок   використання   у   2009   році   коштів, передбачених у 

державному  бюджеті  (  835-17  )  для  селекції  в рослинництві, що додається.   
   
  ПОРЯДОК      
використання у 2009 році коштів,    передбачених у державному бюджеті ( 

835-17 )    для селекції в рослинництві   
     1. Цей Порядок визначає механізм  використання  у  2009  році коштів,   

передбачених   у   державному   бюджеті   (   835-17   ) Мінагрополітики  за  програмою  
"Селекція   в   рослинництві"   та Українській   академії   аграрних   наук  за  програмою  
"Селекція сільськогосподарських культур у  ланках  первинного  рослинництва" (далі - 
бюджетні кошти).  

     2. Бюджетні кошти спрямовуються на:  
     1) погашення заборгованості за 2008 рік,  що зареєстрована та взята на облік 

в органах  Державного  казначейства,  за  програмою "Селекція в рослинництві";  
     2) часткову компенсацію вартості виконаних робіт у первинному насінництві 

юридичним особам  незалежно  від  форми  власності  та господарювання, крім бюджетних 
установ (далі - компенсація):  

     за програмою  "Селекція в рослинництві" - підприємствам,  які перебувають  
у  віданні  Української  академії  аграрних  наук  та Національної   академії  наук,  дослідним  та  
навчально-дослідним господарствам навчальних закладів аграрної  освіти  і  науки,  які 
належать   до   сфери   управління  Мінагрополітики,  внесеним  до Державного реєстру 
виробників насіння і садивного  матеріалу,  які виконують роботи з первинного насінництва 
(далі - підприємства);  

     за програмою "Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного  
рослинництва"  -  підприємствам,  які  перебувають   у віданні Української академії аграрних 
наук.  

     Підприємствам, які перебувають у віданні Української академії аграрних 
наук,  компенсація проводиться тільки за однією бюджетною програмою.  

     До вартості  виконаних  робіт  у первинному насінництві,  яка підлягає  
компенсації,  включається  вартість  придбання  насіння, мінеральних  добрив,  засобів  захисту  
рослин,  пально-мастильних матеріалів,  запасних частин до сільськогосподарської техніки  без 
урахування сум податку на додану вартість.  

http://zakon.rada.gov.ua
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 Компенсація проводиться  підприємствам  за місцем провадження ними 

господарської діяльності.  
     3. Компенсація  не  проводиться  підприємствам,  які  визнані банкрутами,  

проти  яких  порушено  справу про банкрутство або які мають прострочену більш як півроку 
заборгованість перед  державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.  

     4. Розподіл   бюджетних  коштів  за  погодженням  з  Мінфіном пропорційно 
прогнозованим обсягам  витрат  на  виконання  робіт  у первинному   насінництві   кожного   
підприємства,   що  визначені науково-виробничими програмами первинного насінництва на 
2009 рік, здійснює:  

     1) Мінагрополітики - за програмою "Селекція в рослинництві".  
     Мінагрополітики за  погодженням  з  Мінфіном може здійснювати 

перерозподіл бюджетних коштів за підсумками дев'яти місяців;  
     2) Українська академія аграрних наук - за програмою "Селекція 

сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва".  
     5. Мінагрополітики   та  Українська  академія  аграрних  наук утворюють 

комісії,  затверджують їх склад і положення про  них  та публікують  у друкованих засобах 
масової інформації оголошення про приймання заявок на проведення компенсації із 
зазначенням переліку необхідних документів, строків та умов їх подання.  

     Підприємства подають  комісії заявку за формою,  затвердженою відповідно 
Мінагрополітики та Українською академією аграрних наук.  

     6. До заявки додаються:  
     1) довідки,  видані органом державної  податкової  служби  та Пенсійного  

фонду  України,  про  заборгованість,  у тому числі із строком виникнення більш як півроку до 
дати їх видачі;  

     2) довідка про  розмір  площі  земель  сільськогосподарського призначення,  
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді,  видана Центром державного 
земельного  кадастру,  і/або довідка про розмір площі земельних часток (паїв),  видана органом, 
що зареєстрував договір оренди земельної частки  (паю)  відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2000 р. N 119 ( 119-2000-п )  "Про  затвердження  Порядку  
реєстрації  договорів оренди земельної частки (паю)" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, 
ст. 113);  

     3) науково-виробнича  програма  первинного   насінництва   на 2009 рік;  
     4) письмове   зобов'язання  повернути  у  місячний  строк  до бюджету кошти 

у разі встановлення контролюючими органами факту  їх незаконного  отримання  і/або  
нецільового  використання.  У  разі неповернення  коштів  у  зазначений  строк  нараховується  
пеня  у розмірі  120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день 
прострочення. При цьому в разі виявлення зазначених фактів   підприємству  припиняється  
надання  будь-якої  державної підтримки  протягом  поточного  та   трьох   наступних   
бюджетних періодів;  

     5) копії:  
     довідки з   Єдиного   державного   реєстру   підприємств   та організацій 

України;  
     балансу підприємства за минулий рік;  
     паспорта на виробництво та  реалізацію  насіння  і  садивного матеріалу;  
     документа, що   підтверджує   якість   придбаного  насіння  і садивного 

матеріалу;  
     довідки про  виробництво  і   реалізацію   оригінального   та елітного насіння.  
     Зазначені копії  повинні  бути засвідчені підписом керівника, скріпленим 

печаткою підприємства.  
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Комісія перевіряє  подані  документи   та   складає   реєстри підприємств,   які   

мають   право   на  компенсацію,  за  формою, затвердженою відповідно Мінагрополітики та  
Українською  академією аграрних наук.  

     У разі  відмови  у  проведенні  компенсації  комісія надсилає підприємству  в  
триденний   строк   обґрунтовану   відповідь   із зазначенням причин.  

     Сума компенсації    підприємствам    визначається    комісією пропорційно 
прогнозованим обсягам витрат на  первинне  насінництво кожного підприємства.  

     7. Операції,  пов'язані  з  використанням  бюджетних  коштів, проводяться  
відповідно  до  Порядку   обслуговування   державного бюджету  за  видатками  та  операціями  
з  надання  та  повернення кредитів, наданих   за   рахунок   коштів    державного    бюджету ( 
z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.  

     8. Заявки, документи та реєстри, що надходять від підприємств для 
проведення компенсації,  зберігаються протягом трьох  років  у Мінагрополітики та 
Українській академії аграрних наук.  

     9. Мінагрополітики   та  Українська  академія  аграрних  наук подають  
Мінфіну  щокварталу  до  20   числа   наступного   місяця узагальнену   інформацію   за  
формами,  затвердженими  відповідно Мінагрополітики та  Українською  академією  аграрних  
наук,  і  до 1 лютого   наступного  року  звіт  про  ефективність  використання бюджетних 
коштів.  
http://zakon.rada.gov.ua 

  
Ø П О С Т А Н О В А  N 231  від 11 березня 2009 р  «Про внесення змін до 

Статуту відкритого  акціонерного товариства "Національна  акціонерна 
компанія "Украгролізинг"»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Внести зміни  до  Статуту  відкритого акціонерного товариства "Національна 

акціонерна  компанія  "Украгролізинг",  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 квітня 2001 р.  N 354 ( 354-2001-п ) (Офіційний вісник України,  2001 р., N 15, ст. 656; 
2004 р.,  N 43,  ст. 2831; 2007 р., N 12, ст. 418, N 76, ст. 2813; 2009 р., N 11, ст. 315), виклавши 
його у редакції, що додається.   

      
 ЗАТВЕРДЖЕНО   постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354 ( 

354-2001-п )     (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 231)  
  СТАТУТ   відкритого акціонерного товариства   "Національна акціонерна 

компанія "Украгролізинг"   
   Загальні положення  
     1. Відкрите  акціонерне  товариство  "Національна  акціонерна компанія 

"Украгролізинг" (далі - Компанія) утворено відповідно  до постанови  Кабінету Міністрів 
України від 11 квітня 2001 р.  N 354 ( 354-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 
656).  

     2. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету  Міністрів України, який 
здійснює стосовно Компанії повноваження з управління корпоративними правами.  

     3. Компанія  у  своїй   діяльності   керується   Конституцією ( 254к/96-ВР  )  і  
законами  України,  а також указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,  актами 
Кабінету Міністрів України і цим Статутом.  

     4. Офіційне найменування Компанії:  
     українською мовою:  повне -  відкрите  акціонерне  товариство "Національна 

акціонерна   компанія  "Украгролізинг";  скорочене  - НАК "Украгролізинг";  
     англійською мовою:  повне - Opened  joint-stock  company  The National joint-stock   

company   "Ukragroleasing";   скорочене   - NJC "Ukragroleasing".  

http://zakon.rada.gov.ua
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 5. Місцезнаходження Компанії:  Україна,  01023,  м.  Київ-23, вул. Мечникова, 16а.  
  Мета і предмет діяльності Компанії  
     6. Компанія  утворена  з  метою сприяння реалізації державної політики  в  

агропромисловій   сфері,   забезпечення   ефективного функціонування    і    розвитку    
виробництва   шляхом   передачі товаровиробникам на умовах лізингу  сільськогосподарської  
техніки та обладнання,  надання виробничих послуг,  організації технічного сервісу.  

     7. Предметом діяльності Компанії є:  
     1) інженерно-технічне забезпечення  підприємств агропромислового  комплексу та 

постачання їм матеріально-технічних ресурсів;  
     2) закупівля  і  передача  у   лізинг   сільськогосподарської техніки, транспортних 

засобів та обладнання;  
     3) створення мережі технічного сервісу;  
     4) участь  у  розробленні  і  виконанні програм державного та міжнародного лізингу 

сільськогосподарської техніки та обладнання;  
     5) вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників  на матеріально-

технічні ресурси,  постачання їм сільськогосподарської техніки,  транспортних засобів та 
обладнання,  зокрема  на  умовах лізингу;  

     6) монтаж та налагодження обладнання;  
     7) постачання  сільськогосподарським товаровиробникам гумових виробів,  

металопродукції, пально-мастильних, будівельних, лісових і хімічних матеріалів, насіння, 
племінної худоби та птиці;  

     8) виробництво,    зберігання,    переробка    і   реалізація сільськогосподарської та 
іншої продукції;  

     9) надання  суб'єктам  господарювання  послуг  з   проведення сільськогосподарських     
робіт,    зокрема    із    застосуванням сільськогосподарської авіації, прокату техніки;  

     10) організація  виробництва  сільськогосподарської  техніки, транспортних засобів 
та обладнання,  запасних частин,  будівельних матеріалів,  конструкцій, добрив, насіння, інших 
непродовольчих та продовольчих товарів;  

     11) реконструкція    та    модернізація    основних   засобів виробництва з 
використанням сучасних технологій;  

     12) капітальне   будівництво,   ремонт   та    обслуговування інженерно-технічних 
мереж та комунікацій;  

     13) надання  послуг  з  перевезення вантажів,  у тому числі в міжнародному 
сполученні;  

     14) утворення  навчальних  центрів  і  навчальних   закладів, організація   стажування   
та  підвищення  кваліфікації  фахівців, зокрема за кордоном;  

     15) виконання науково-дослідних та проектних робіт;  
     16) впровадження   у   виробництво   відкриттів,   винаходів, раціоналізаторських 

пропозицій та новітніх технологій;  
     17) проведення тендерів,  виставок,  семінарів, симпозіумів і конференцій;  
     18) організація видання газет, журналів і бюлетенів;  
     19) сприяння залученню іноземних інвестицій;  
     20) підготовка  і  реалізація   інвестиційних   проектів   та програм;  
     21) зовнішньоекономічна діяльність;  
     22) розроблення і практичне виконання спільних з вітчизняними та іноземними 

партнерами проектів і комерційних ініціатив;  
     23) здійснення операцій з цінними паперами;  
     24) оптова  та  роздрібна  торгівля   товарами   у   порядку, передбаченому 

законодавством;  
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 25) створення мережі торговельних домів,  магазинів, складів, закладів   громадського   

харчування,   готелів,   бізнес-центрів; реалізація в установленому порядку підакцизних товарів;  
     26) провадження   інших   видів  підприємницької  діяльності, включаючи 

торговельну, посередницьку, консалтингову, маркетингову, брокерську та дилерську.  
     Компанія може   провадити  інші  види  діяльності  згідно  із законодавством.  
     8. Захист   державної   таємниці    здійснюється    Компанією відповідно до   вимог   

Закону  України  "Про  державну  таємницю" ( 3855-12 ), інших законодавчих актів з цього 
питання.  

     9. Компанія:  
     1) самостійно планує свою  виробничо-господарську  діяльність виходячи з попиту 

на її продукцію, роботи і послуги;  
     2) складає  і подає в установленому законодавством порядку на затвердження 

загальним зборам акціонерів фінансові та інвестиційні плани;  
     3) здійснює    матеріально-технічне   забезпечення   власного виробництва  і  

капітального  будівництва  через  систему   прямих договорів відповідно до законодавства;  
     4) провадить  зовнішньоекономічну  діяльність  відповідно  до законодавства,  мети  

та  предмета  діяльності,  передбачених  цим Статутом;  
     5) сприяє  науково-технічному  співробітництву  з  іноземними підприємствами та  

організаціями,  забезпечує  виконання  спільних науково-дослідних,  проектно-
конструкторських та експериментальних робіт,  обмінюється  в  установленому  порядку   
науково-технічною інформацією,   організовує  навчання  та  стажування  фахівців  за 
кордоном;  

     6) провадить діяльність,  пов'язану із залученням інвестицій, розробляє   та   
впроваджує  інвестиційні  проекти,  контролює  їх виконання,  бере участь в економічних 
експериментах із  залученням коштів міжнародних фінансових організацій.  

Юридичний статус Компанії  
     10. Компанія   є   юридичною   особою   у   формі  відкритого акціонерного 

товариства.  
     11. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного їй 

майна згідно із законодавством.  
     Компанія не  відповідає за зобов'язаннями держави,  а держава не відповідає за 

зобов'язаннями Компанії.  
     12. Компанія самостійно визначає склад і обсяг інформації, що становить її 

комерційну таємницю.  
     13. Компанія  має  самостійний  баланс,  рахунки  в установах банків,  печатку із 

своїм найменуванням та  зображенням  фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи, 
бланки.  

     14. Компанія   має   право   у  встановленому  законодавством порядку:  
     1) передавати в  оренду  або  лізинг  юридичним  та  фізичним особам    засоби    

виробництва,    інші   матеріальні   цінності, використовувати  та  відчужувати  іншими  
способами   на   користь юридичних  та  фізичних  осіб,  а  також  списувати  їх з балансу, 
виступати засновником,  співзасновником,  учасником  господарських товариств,  інших 
юридичних осіб,  сплачувати внески до статутного капіталу юридичних осіб  і  бути  
колективним  членом  громадських організацій;  

     2) реалізувати   право   власника   щодо  цінних  паперів  та корпоративних  прав,  
придбаних  Компанією  за   рахунок   власних доходів;  

     3) придбавати,  брати  у  заставу,  отримувати  в  результаті відступлення,  дарування,  
оренди чи іншими  способами  майно  або набувати право власності на нього від юридичних та 
фізичних осіб;  

     4) укладати від свого імені правочини;  
     5) набувати майнових і немайнових прав;  
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6) виступати  позивачем  і  відповідачем  у будь-яких судових органах;  
     7) емітувати цінні папери,  придбавати і продавати інші цінні папери  та  набувати  

право  на  них у порядку і способами,  що не заборонені законодавством.  
     15. Компанія   діє   на   принципах   повної    господарської самостійності і 

самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської  діяльності  та  
виконання  зобов'язань  перед бюджетом і контрагентами.  

     16. Компанія має право утворювати дочірні підприємства, філії та  представництва,  
керівництво  діяльністю   яких   здійснюється особами,   що   призначаються  правлінням  
Компанії.  Рішення  про утворення дочірніх підприємств, філій та представництв приймаються 
вищим органом управління Компанії.  

     Дочірні підприємства діють відповідно до статутів, а філії та представництва  на  
підставі  положень,  що  затверджуються  вищим органом управління Компанії.  

     Дочірнє підприємство    не   відповідає   за   зобов'язаннями Компанії.  
     17. Захист   інтересів   трудового   колективу   здійснюється органом,   який  має  

право  представляти  його  інтереси  -  рада трудового колективу, рада Компанії, профспілковий 
комітет.  

     18. Пакети акцій,  майно,  передані  державою  до  статутного капіталу  Компанії,  не  
можуть  відчужуватися  або  перебувати  в заставі,  використовуватися  для  формування  
статутного  капіталу будь-яких підприємств без погодження із засновником.  

 Засновники Компанії та її акціонери  
     19. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.  
     20. Акціонерами є:  
     1) держава в особі Кабінету Міністрів України - до  прийняття в  установленому  

порядку рішення про приватизацію Компанії,  та в особі Фонду державного майна - після 
передачі йому акцій Компанії, визначених згідно з прийнятим в установленому порядку 
рішенням про їх продаж;  

     2) юридичні та фізичні особи,  що набули право  власності  на акції  Компанії  у  
процесі  приватизації  та  на вторинному ринку цінних паперів.  

     21. Акціонери мають право:  
     1) брати участь в управлінні діяльністю Компанії  в  порядку, визначеному цим 

Статутом;  
     2) обиратися і бути обраними до органів управління Компанії з урахуванням 

обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;  
     3) брати участь у розподілі прибутку Компанії  та  отримувати його частку 

(дивіденди);  
     4) придбавати  у  першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;  
     5) отримувати інформацію про діяльність Компанії;  
     6) розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному законодавством;  
     7) отримувати  частину  майна Компанії,  пропорційну вартості належних їм акцій 

Компанії, у разі її ліквідації;  
     8) реалізовувати інші  права,  передбачені  цим  Статутом  та законодавством.  
     Акціонери мають  інші  права,  передбачені  цим  Статутом  та законодавством.  
     22. На вимогу акціонера  Компанія  зобов'язана  надавати  для ознайомлення:  
     цей Статут;  
     квартальні та річні баланси;  
     звіти про фінансове становище Компанії;  
     реєстр акціонерів  (у  частині,  що  містить  інформацію  про нього);  
     протоколи загальних зборів  акціонерів,  засідань  наглядової ради, правління.  
     23. Акціонери зобов'язані:  
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 виконувати вимоги  статутних  документів  Компанії  і рішення загальних зборів 

акціонерів;  
     виконувати свої зобов'язання перед  Компанією,  зокрема  щодо оплати акцій;  
     брати участь в управлінні Компанією;  
     не розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну інформацію, яка 

стосується діяльності Компанії.  
     Акціонери несуть інші обов'язки,  передбачені цим Статутом та законодавством.  
     24. У  разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на 

акції,  що йому належать,  переходить  до  його правонаступників (спадкоємців).  
     25. Компанія  не  відповідає  за зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств,  

крім випадків,  передбачених законодавством та цим Статутом.  
     26. Акціонери   несуть   відповідальність  за  зобов'язаннями Компанії  лише  у  

межах  загальної   вартості   акцій   Компанії, власниками яких вони є.  
     Майно Компанії  
     27. Майно  Компанії  складається з основних фондів,  обігових коштів,  акцій (часток, 

паїв) у статутному капіталі підприємств, а також фінансових та інших активів,  відображених у 
бухгалтерському балансі Компанії.  

     28. Майно,  передане  засновником  до   статутного   капіталу Компанії, належить їй 
на праві господарського відання.  

     29. Майно Компанії формується за рахунок:  
     майна, майнових та немайнових прав,  переданих засновником на праві 

господарського відання;  
     доходів, отриманих від  господарської  діяльності,  включаючи доходи від реалізації 

цінних паперів і корпоративних прав, доходів від  діяльності   дочірніх   підприємств   Компанії   
та   доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;  

     кредитів (позичок) банків;  
     майна, переданого засновником у користування;  
     виробленої продукції;  
     інших надходжень, не заборонених законодавством.  
     30. Компанія є власником:  
     виробленої продукції;  
     доходів, отриманих  від  господарської діяльності,  володіння корпоративними 

правами,  придбаними Компанією за  рахунок  власних доходів;  
     майна, переданого    дочірнім    підприємствам    на    праві господарського відання;  
     іншого майна, набутого на законних підставах.  
     31. Компанія   володіє,   користується   та   розпоряджається належним  їй  майном,  

вчиняючи  стосовно  нього будь-які дії,  що відповідають визначеним цим Статутом меті та  
предмету  діяльності Компанії і не суперечать законодавству.  

     32. Майно,  що  є  державною  власністю і передане Компанії у користування   та/або   
управління,   не   підлягає    відчуженню. Користування   та/або   управління  майном  Компанії  
здійснюється відповідно до законодавства.  

     Ризик випадкової  загибелі  або  пошкодження  майна,   що   є державною власністю і 
передане в її користування, несе Компанія.  

Статутний капітал Компанії  
     33. Для  забезпечення  діяльності Компанії за рахунок внесків засновника  

створюється  статутний  капітал  у  розмірі  440076300 гривень.  
     34. Статутний капітал Компанії поділяється на 4400763 простих іменних акцій 

номінальною вартістю 100 гривень кожна.  
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35. Засновникові Компанії належить  4400763  простих  іменних акцій   загальною   

номінальною  вартістю  440076300  гривень,  що становить 100 відсотків статутного капіталу 
Компанії.  

     36. Розмір  статутного  капіталу  Компанії  після  сплати   в повному обсязі усіх 
раніше випущених в обіг акцій за вартістю,  що не нижче номінальної,  може бути збільшено за  
рішенням  загальних зборів  акціонерів  шляхом  випуску  нових  акцій  або  підвищення 
номінальної вартості акцій.  

     37. Статутний капітал Компанії у період до проведення  перших загальних  зборів  
акціонерів,  які  скликаються  після  прийняття рішення про її приватизацію та продаж  не  
менш  як  60  відсотків акцій Компанії,  може бути збільшено за рішенням засновника,  якщо всі 
раніше випущені в обіг акції повністю сплачено за вартістю, що не нижче номінальної.  

     38. Акціонери  Компанії  користуються  переважним  правом  на придбання 
додатково випущених в обіг акцій.  

     39. Рішення  про  зменшення  статутного   капіталу   Компанії приймається  у  
порядку,  встановленому  для прийняття рішення про його збільшення.  

     За наявності   заперечень   з   боку   кредиторів   зменшення статутного капіталу 
Компанії не допускається.  

     40. Зменшення статутного капіталу проводиться шляхом зниження номінальної  
вартості  акцій,  або  зменшення  кількості  акцій  з викупом їх частини у власників з метою 
анулювання.  

     41. Компанія  відшкодовує  власникам акцій збитки,  заподіяні внаслідок зміни 
статутного капіталу.  

     42. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі:  
     у процесі  утворення  Компанії  -  у  строки,  встановлені  в рішенні про її заснування, 

але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації;  
     у разі  проведення  додаткових  емісій  акцій  -  у   строки, встановлені  у  рішенні  

про  випуск  акцій,  але  не  пізніше ніж протягом року з дати реєстрації внесених до  цього  
Статуту  змін, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Компанії.  

     Акції Компанії  
     43. Компанія  випускає акції на розмір її статутного капіталу і проводить реєстрацію 

їх випуску в  установленому  законодавством порядку.  
     44. Компанія  випускає  прості  іменні  акції в документарній формі.   Право   

власності   на   цінні   папери   підтверджується сертифікатом акцій.  
     45. Реєстр  акціонерів  ведеться  незалежним  реєстратором на підставі відповідного 

договору.  
     46. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не   може   відчужувати   

належні   йому   акції  до  прийняття  в установленому порядку рішення про їх приватизацію.  
     47. На підставі  прийняття  рішення  про  приватизацію  акцій Компанії  засновник  

передає  Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу.  
     Після приватизації Компанії акціонери  можуть  розпоряджатися належними   їм  

акціями,  зокрема  продавати  чи  в  інший  спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних 
та фізичних  осіб,  якщо інше не встановлено законодавством.  

     48. Компанія  має  право  викуповувати  в акціонерів оплачені ними акції лише за 
рахунок коштів,  обсяг  яких  перевищує  розмір статутного капіталу, для їх подальшої 
реалізації або анулювання за рішенням зборів акціонерів у строк,  що не перевищує одного  
року. Протягом  зазначеного  періоду  розподіл  прибутку,  голосування і визначення кворуму 
на загальних зборах акціонерів проводяться  без урахування придбаних Компанією власних 
акцій.  

     49. Для   залучення  додаткових  коштів  Компанія  має  право випускати облігації в 
розмірі не більш  як  25  відсотків  розміру статутного  капіталу  лише  після  оплати  у  
повному  обсязі усіх випущених в обіг акцій.  
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50. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.  
   Прибуток Компанії та порядок його використання  
     51. Прибуток  Компанії  утворюється за рахунок надходжень від її  господарської  

діяльності  після  покриття   матеріальних   та прирівняних до них витрат і витрат на оплату 
праці.  

     Прибуток є  узагальнюючим  показником ефективності діяльності та  джерелом  
зміцнення   матеріально-технічної   бази   Компанії, соціального  забезпечення  її  трудового 
колективу,  матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.  

     52. За  рахунок  чистого  прибутку,  що   залишається   після покриття   усіх  витрат  
та  проведення  розрахунків  з  бюджетом, Компанія  створює  такі  фонди:  резервний  
(страховий),   виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний.  

     Використання фондів   Компанії   здійснюються  відповідно  до затведженого в 
установленому порядку фінансового плану.  

     53. Для   покриття   непередбачених   витрат   Компанії    та відшкодування  
можливих  збитків  від  її господарської діяльності утворюється резервний (страховий)  фонд  у  
розмірі  25  відсотків статутного капіталу Компанії.  

     Резервний (страховий)   фонд   формується   шляхом   щорічних відрахувань у 
розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.  

     У разі  повного  або   часткового   використання   резервного (страхового)   фонду   
його  поповнення  здійснюється  у  порядку, передбаченому цим пунктом.  

     54. Збитки від  фінансово-господарської  діяльності  Компанії покриваються за 
рахунок коштів резервного (страхового) фонду,  а у разі їх недостатності - у порядку,  
визначеному загальними зборами акціонерів.  

     55. Виплата   дивідендів  здійснюється  щороку  до  15  числа місяця,  що настає за 
місяцем,  в якому затверджено баланс та звіт Компанії   і  прийнято  рішення  про  виплату  
дивідендів,  шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином  згідно  із 
законодавством. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до державного бюджету 
у 30-денний строк після проведення загальних зборів, якими прийнято рішення про виплату.  

     56. Право   на   отримання   дивідендів  мають  особи,  що  є акціонерами  на  дату  
початку   виплати   дивідендів.   Дивіденди нараховуються тільки на оплачені в повному обсязі 
акції.  

     Органи управління Компанії  
     57. Органами управління Компанії є:  
     загальні збори акціонерів;  
     наглядова рада;  
     правління;  
     ревізійна комісія.  
     58. Вищим  органом  управління  Компанією  є  загальні  збори акціонерів.  
     59. У  період   до   проведення   перших   загальних   зборів акціонерів,  які  

скликаються  на  підставі  прийняття рішення про приватизацію  майна  Компанії,  
повноваження  вищого   її   органу управління (за винятком тих,  що належать до виключної 
компетенції загальних зборів акціонерів) здійснює наглядова рада або правління Компанії.  
Рішення з питань,  що належать до виключної компетенції загальних  зборів  акціонерів,  у  
такий  період  приймає  Кабінет Міністрів України.  

     60. Загальні  збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого  питання  
діяльності  Компанії,  внесеного  до  порядку денного загальних зборів.  

     61. Загальні  збори  акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік.  
     62. До  компетенції  загальних  зборів  акціонерів   Компанії належить:  
     1) визначення   основних   напрямів   діяльності  Компанії  і затвердження її планів та 

звітів про їх виконання;  
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  2) обрання та  відкликання  членів  наглядової  ради,  голови правління Компанії, 

заступників голови правління, членів правління та ревізійної комісії;  
     3) затвердження  річних  результатів  фінансово-господарської діяльності  Компанії,  

включаючи її дочірні підприємства,  звітів, порядку розподілу  прибутку,  строку  та  порядку  
виплати  частки прибутку (дивідендів), порядку покриття збитків;  

     4) утворення,    реорганізація    та    ліквідація   дочірніх підприємств,  філій,  
представництв та затвердження їх статутів  і положень;  

     5) прийняття  рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності 
посадових осіб Компанії;  

     6) прийняття рішень про зміну статутного капіталу Компанії;  
     7) затвердження положень  про  наглядову  раду  та  ревізійну комісію Компанії;  
     8) прийняття  рішення про ведення реєстру акціонерів Компанії та затвердження 

незалежного реєстратора;  
     9) прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Компанії, призначення  

ліквідаційної  комісії,  затвердження  ліквідаційного балансу.  
     63. Повноваження,  передбачені підпунктами 2-6 і 9 пункту  62 цього Статуту,  

належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть  бути  передані  
іншим  органам  управління Компанії.  

     64. Загальні  збори  акціонерів  приймають  рішення  з  інших питань діяльності 
Компанії відповідно до  законодавства  та  цього Статуту.  

     За рішенням  загальних  зборів  акціонерів  вирішення окремих питань,  що  належать  
до  їх  компетенції,  може  бути   передано наглядовій раді та правлінню Компанії.  

     65. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь 
акціонери,  які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.  

     66. У  роботі загальних зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого 
голосу  члени  наглядової  ради,  правління  та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами 
Компанії.  

     67. Акціонери  можуть доручати третім особам реалізацію своїх прав на загальних 
зборах.  

     Представники акціонерів   можуть    бути    постійними    або тимчасовими.  
Акціонер  вправі у будь-який час замінити свого 

представника у  вищому  органі  управління,  повідомивши  про   це правлінню 
Компанії.  

     68. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як 3/4 
голосів акціонерів,  що беруть участь у  зборах,  з таких питань:  

     внесення змін до цього Статуту;  
     прийняття рішення про припинення діяльності Компанії.  
     З інших  питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що 

беруть участь у загальних зборах.  
     69. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом   "одна   

акція   -  один  голос".  Порядок  голосування визначається загальними зборами.  
     70. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються головою правління Компанії:  
     у разі неплатоспроможності Компанії;  
     на письмову вимогу наглядової ради;  
     на письмову вимогу ревізійної комісії;  
     в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Компанії.  
     71. Акціонери,   що   володіють  у  сукупності  більш  як  10 відсотками акцій, вправі 

вимагати скликання позачергових загальних зборів  у  будь-який час і з будь-якого приводу.  
Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену  вимогу,  такі 
акціонери  вправі самостійно скликати позачергові збори відповідно до вимог законодавства.  
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 72. Повідомлення про загальні збори  акціонерів  публікується не  пізніше  ніж  за  45 

днів до їх скликання у друкованому засобі масової інформації за місцезнаходженням  Компанії  
і  в  одному  з офіційних   видань  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів України чи 
Державної комісії з цінних паперів та  фондового  ринку України.  Про  час,  місце  проведення 
та порядок денний загальних зборів кожному акціонерові повідомляється письмово.  

     73. У повідомленні про скликання загальних зборів  акціонерів Компанії  з  розгляду  
питання  про  зміну  її статутного капіталу обов'язково зазначаються:  

     1) мотиви  і  спосіб  збільшення  або  зменшення   статутного капіталу, його 
мінімальний розмір;  

     2) дані  про  кількість акцій,  що випускаються додатково або вилучаються з обігу, їх 
загальну вартість;  

     3) відомості про нову номінальну вартість акцій;  
     4) права акціонерів,  що виникають у разі додаткового випуску в обіг акцій або їх 

вилучення з обігу;  
     5) дата  початку  і  закінчення  вилучення  акцій з обігу або підписки на акції, що 

додатково випускаються в обіг;  
     6) порядок відшкодування власникам акцій збитків,  пов'язаних із зміною статутного 

капіталу;  
     7) порядок розподілу між акціонерами акцій, що випускаються в обіг додатково або 

вилучаються з обігу.  
     74. Загальні збори акціонерів веде голова наглядової ради.  
     75. Хід загальних зборів акціонерів та прийняті ними  рішення відображаються   у   

протоколі,   який   підписується  головою  та секретарем зборів і передається правлінню 
Компанії не пізніше  ніж протягом трьох робочих днів після закінчення зборів.  

     76. Книга протоколів загальних зборів акціонерів зберігається нарівні з фінансовими 
документами.  

     77. Посадовими особами Компанії є голова та члени  наглядової ради,  голова  
правління,  члени  правління  і  голова  ревізійної комісії.  

     78. Наглядова рада утворюється  для  здійснення  контролю  за господарською  
діяльністю  правління Компанії та вирішення окремих питань управління її роботою і 
представляє інтереси  акціонерів  у період між проведенням загальних зборів.  

     79. У роботі наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати  участь  
представники  місцевого  органу  самоврядування  та профспілки  або  іншого уповноваженого 
трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового 
колективу.  

     80. За рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду Компанії   може  бути  
покладено  виконання  окремих  функцій,  що належать до компетенції загальних зборів 
акціонерів.  

     81. Члени наглядової ради не можуть  бути  членами  правління Компанії.  
     82. Наглядова  рада  призначається  вищим  органом управління Компанії у кількості 

семи осіб строком на п'ять років.  
     У разі вибуття члена наглядової ради вищий  орган  управління Компанії вносить 

зміни до її складу.  
     83. До компетенції наглядової ради Компанії належить:  
     1) здійснення  контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та 

діяльністю її правління;  
     2) розгляд і  затвердження  квартальних  звітів,  розгляд  та подання на затвердження 

загальними зборами акціонерів квоти річних звітів про діяльність Компанії;  
     3) заслуховування звітів голови правління та членів правління з питань діяльності 

Компанії;  
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 4) організація  підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на 

загальні збори акціонерів Компанії;  
     5) внесення на розгляд загальних зборів акціонерів пропозицій з питань діяльності 

Компанії у встановленому цим Статутом порядку;  
     6) ініціювання   у   разі   потреби  проведення  позачергової аудиторської    перевірки    

фінансово-господарської    діяльності Компанії;  
     7) погодження за поданням правління порядку денного загальних зборів акціонерів;  
     8) затвердження умов договору на  ведення  реєстру  власників іменних цінних 

паперів;  
     Наглядова рада  здійснює  інші повноваження,  передбачені цим Статутом та 

законодавством.  
     84. Повноваження,  передбачені підпунктами 1, 2 і 8 пункту 83 цього Статуту, 

належать до виключної компетенції наглядової ради.  
     85. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться у 

разі потреби,  але не рідше ніж один раз  на  три місяці.  
     Засідання наглядової ради скликаються її головою.  
     86. Позачергові  засідання  наглядової  ради  проводяться  на вимогу не менш як 1/3 

складу ради.  
     87. Засідання наглядової ради вважається правоможним,  якщо в ньому взяли участь 

не менш як 3/4 складу ради.  
     88. Рішення  наглядової  ради  приймається  простою більшістю голосів присутніх  

на  її  засіданні.  У  разі  рівного  розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.  
     Рішення наглядової   ради   оформляється   протоколом,   який підписує її голова.  
     89. Книга протоколів засідань  наглядової  ради  зберігається нарівні  з  фінансовими  

документами  і  в будь-який час видається акціонерам Компанії.  
     На вимогу акціонерів повинні  видаватися  засвідчені  головою ради витяги з книги 

протоколів.  
     90. Голова   наглядової   ради  призначається  вищим  органом управління Компанії.  
     Голова наглядової ради має  заступника,  який  обирається  на першому засіданні 

наглядової ради з числа її членів.  
     91. Голова наглядової ради Компанії:  
     1) скликає та веде засідання наглядової ради;  
     2) забезпечує  підготовку матеріалів з питань,  що виносяться для розгляду на 

засіданні наглядової ради;  
     3) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та 

наглядової ради;  
     4) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани Компанії та її  дочірніх  

підприємств  перед  поданням  їх   на   затвердження загальними зборами акціонерів;  
     5) організовує  проведення  аналізу  і  обов'язкових щорічних аудиторських перевірок 

фінансово-господарської діяльності Компанії та подання результатів на розгляд загальних 
зборів акціонерів.  

     92. Виконавчим  органом  управління  Компанії,  який здійснює оперативне 
керівництво її поточною діяльністю, є правління.  

     93. До складу правління входять голова,  його  заступники  та члени правління.  
     94. Правління   підзвітне   загальним  зборам  акціонерів  та наглядовій раді Компанії 

і несе  перед  ними  відповідальність  за результати своєї роботи.  
     95. Правління    призначається   вищим   органом   управління Компанії.  
     У разі  вибуття  члена  правління  вищий   орган   управління Компанії вносить зміну 

до її складу.  
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96. Правління правоможне приймати рішення,  якщо на засіданні присутні не менш як 

2/3 кількості його членів.  
     97. Рішення правління оформляється протоколом,  який підписує його голова.  
     Книга протоколів  засідань  правління  зберігається нарівні з фінансовими 

документами і в будь-який час видається акціонерам.  
     На вимогу акціонерів повинні  видаватися  засвідчені  головою правління витяги з 

книги протоколів.  
     98. До компетенції правління Компанії належить:  
     1) вирішення   питань   щодо   організації  її  господарської діяльності,  фінансування,  

ведення обліку та звітності,  роботи з цінними  паперами,  придбання  акцій  інших акціонерних 
товариств, інших питань пов'язаних з діяльністю Компанії;  

     2) управління  роботою   дочірніх   підприємств,   філій   та представництв, 
забезпечення виконання покладених на них завдань;  

     3) прийняття рішень про створення,  ліквідацію, реорганізацію дочірніх  
підприємств,  філій   та   представництв   з   подальшим погодженням з наглядовою радою і 
затвердженням загальними зборами;  

     4) призначення  на  посаду  та звільнення з посади директорів дочірніх підприємств, 
філій та представництв;  

     5) погодження за поданням  директорів  дочірніх  підприємств, філій, представництв 
кандидатур заступників директора та головного бухгалтера;  

     6) затвердження  умов  оплати  праці   працівників   дочірніх підприємств, філій та 
представництв;  

     7) погодження штатного розпису дочірніх підприємств;  
     8) підготовка  та  попередній  розгляд питань,  що підлягають обговоренню  на  

загальних   зборах   акціонерів   та   засіданнях наглядової  ради Компанії,  підготовка у зв'язку 
з цим відповідних матеріалів, організація роботи з виконання рішень загальних зборів 
акціонерів та її наглядової ради;  

     9) забезпечення    дотримання    Компанією,    її   дочірніми підприємствами, філіями 
та представництвами законодавства;  

     10) розгляд матеріалів,  складених за результатами ревізій та перевірок   фінансово-
господарської  діяльності  Компанії,  звітів керівників  дочірніх  підприємств,  філій   та   
представництв   з прийняттям відповідних рішень;  

     11) аналіз  і  подання на розгляд загальних зборів акціонерів та наглядової ради 
Компанії її річного звіту і балансу, інформації про діяльність дочірніх підприємств, філій та 
представництв;  

     12) прийняття рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності  
директорів  дочірніх   підприємств,   філій   та представництв;  

     13) визначення  структури Компанії,  затвердження її штатного розпису;  
     14) ведення книги реєстрації  акцій  (якщо  така  функція  не передана незалежному 

реєстраторові);  
     15) затвердження   опису   та   зображення   фірмового  знака Компанії;  
     16) прийняття рішень про розміщення облігацій та про списання майна Компанії в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
     Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до  

компетенції  загальних  зборів  її  акціонерів  та наглядової ради.  
     99. Кількісний  та  персональний склад правління визначається вищим органом 

управління Компанії.  
     100. Голова правління несе  персональну  відповідальність  за виконання покладених 

на Компанію завдань.  
     101. Голова правління:  
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 1) видає  накази  та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;  
     2) розпоряджається   відповідно   до   цього    Статуту    та законодавства майном 

Компанії;  
     3) представляє  Компанію  у  відносинах  з органами державної влади,  органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;  
     4) видає  довіреності  на  вчинення  юридичних  дій від імені Компанії;  
     5) установлює   порядок   підписання   договорів   та   інших правочинів від імені 

Компанії;  
     6) приймає   та   звільняє  з  роботи  працівників  Компанії, застосовує до них 

заохочення або заходи дисциплінарного стягнення;  
     7) розподіляє обов'язки  між  заступниками  голови  правління Компанії;  
     8) затверджує структуру і штатний розпис Компанії,  положення про її структурні 

підрозділи;  
     9) вирішує   питання   добору,   підготовки   та   підвищення кваліфікації кадрів;  
     10) затверджує  в  межах своїх повноважень інструкції та інші документи Компанії;  
     11) приймає рішення про притягнення до  передбаченої  законом відповідальності  

осіб,  які  перебувають  з  Компанією у трудових відносинах, крім її посадових осіб;  
     12) укладає  трудові   контракти   з   керівниками   дочірніх підприємств, філій та 

представництв;  
     13) затверджує штатний розпис дочірніх підприємств;  
     14) підписує договори і правочини від імені Компанії;  
     15) організовує   ведення   обліку  військовозобов'язаних  та проведення 

мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;  
     16) укладає колективний  договір  з  первинною  профспілковою організацією 

Компанії;  
     17) вчиняє без довіреності юридичні дії від імені Компанії.  
     Голова правління  виконує  інші  функції,  що  не належать до повноважень інших 

органів управління Компанії.  
     102. Ревізійна  комісія  Компанії  здійснює  контроль  за  її фінансово-господарською 

діяльністю.  
     103. До    складу   ревізійної   комісії   включаються   крім представників 

уповноваженого    органу     управління     Компанії представник ГоловКРУ та/або ДПА.  
     104. Ревізійна  комісія  Компанії  діє на підставі положення, затвердженого 

наглядовою радою.  
     105. Ревізійна  комісія  призначається  відповідно  до  цього Статуту строком на п'ять 

років.  
     До складу  ревізійної  комісії  не  можуть  входити голова та члени  наглядової  ради,  

голова  правління,   заступники   голови правління та члени правління Компанії.  
     У разі  вибуття члена ревізійної комісії до закінчення строку повноважень загальні 

збори  акціонерів  Компанії  обирають  нового члена   комісії  на  період  повноважень  
ревізійної  комісії,  що залишився.  

     106. Перевірка діяльності  правління  проводиться  ревізійною комісією за рішенням 
загальних зборів акціонерів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів,  
що у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій.  

     На вимогу  ревізійної комісії надаються відповідні матеріали, бухгалтерські або інші  
документи,  особисті  пояснення  посадових осіб Компанії.  

     Ревізійна комісія  вправі  залучати  до  проведення перевірок (ревізій) експертів з 
числа осіб,  що не  перебувають  у  трудових відносинах з Компанією.  
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107. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні 

збори акціонерів та наглядову раду Компанії.  
     108. Члени ревізійної комісії можуть брати  участь  у  роботі загальних зборів 

акціонерів та засіданнях наглядової ради Компанії з правом дорадчого голосу.  
     109. Ревізійна комісія:  
     складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку  ревізійної  

комісії  загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс Компанії;  
     зобов'язана вимагати позачергово скликання  загальних  зборів акціонерів  у  разі  

виникнення  загрози  інтересам  Компанії  або виявлення зловживань, учиненими її посадовими 
особами.  

Трудовий колектив Компанії  
     110. До трудового колективу Компанії належать працівники,  що беруть  участь  у її 

діяльності на підставі трудового договору,  а також інших документів, що регулюють трудові 
відносини працівників з Компанією.  

     111. Умови  організації  та  оплати  праці  членів  трудового колективу Компанії, їх 
соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.  

     112. Трудовий колектив Компанії:  
     1) розглядає і погоджує проект колективного договору;  
     2) заслуховує  інформацію про виконання колективного договору його сторонами;  
     3) бере  участь  у   визначенні   заходів   матеріального   і морального   стимулювання   

високопродуктивної  праці,  заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;  
     4) вирішує  разом  з  акціонерами  інші  питання  соціального розвитку Компанії.  
     113. Трудовий  колектив  Компанії  реалізує свої повноваження через рішення 

загальних зборів.  
     114. Загальні збори трудового колективу проводяться не  рідше ніж один раз на рік.  

Рішення зборів приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.  
   Облік та звітність  
     115. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного 

бухгалтерського балансу.  
     116. Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт Компанії підлягають 

затвердженню загальними зборами акціонерів.  
     117. Перший фінансовий рік Компанії  починається  з  дати  її реєстрації   і   

закінчується  31  грудня  поточного  року.  Кожен наступний фінансовий рік відповідає 
календарному.  

     118. Компанія  забезпечує  подання  статистичної   та   іншої звітності органам 
державної статистики,  іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до  їх  
повноважень  в  обсягах  та  у строки, передбачені законодавством.  

Внесення змін до Статуту  
     119. Внесення   змін   до   Статуту   належить  до  виключної компетенції загальних 

зборів акціонерів.  
     120. Рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту вважається 

таким, що прийняте, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 кількості акціонерів, що 
взяли участь у зборах.  

     121. У разі прийняття рішення про внесення  змін  до  Статуту проводиться їх 
державна реєстрація відповідно до законодавства.  

    Припинення діяльності Компанії  
     122. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення) або ліквідації.  
     123. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів  акціонерів.  

У разі реорганізації Компанії всі її права та обов'язки переходять до правонаступників.  
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 124. Компанія ліквідується:  
     1) за рішенням загальних зборів акціонерів;  
     2) за  рішенням  суду  про   визнання   недійсною   державної реєстрації  юридичної  

особи  через  допущені під час її утворення порушення,  які не  можна  усунути,  а  також  в  
інших  випадках, установлених законодавством;  

     3) на підставі рішення суду в порядку,  встановленому Законом України "Про 
відновлення платоспроможності боржника  або  визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).  

     125. У   період   до   проведення   перших  загальних  зборів акціонерів,  які   
скликаються   після   прийняття   рішення   про приватизацію майна Компанії, рішення про 
припинення або ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.  

     126. Ліквідація Компанії проводиться  призначеною  загальними зборами  акціонерів  
комісією,  а  у  разі  припинення  діяльності Компанії за рішенням суду - комісією, 
призначеною судом.  

     З дня  призначення  до   ліквідаційної   комісії   переходять повноваження   з   
управління  діяльністю  Компанії.  Ліквідаційна комісія у триденний строк після її призначення 
публікує в одному з друкованих   органів   відповідно   до   закону  повідомлення  про 
ліквідацію Компанії  із  зазначенням  строку  подання  кредиторами своїх   претензій,   оцінює  
наявне  майно  Компанії,  виявляє  її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає 
заходів до погашення  заборгованості Компанії перед третіми особами,  а також її акціонерами,  
складає ліквідаційний  баланс  і  подає  його  на розгляд  загальних  зборів  акціонерів  або  
органу,  що призначив ліквідаційну комісію.  

     127. Ліквідаційна   комісія    несе    передбачену    законом відповідальність за шкоду,  
завдану нею Компанії,  її акціонерам і третім особам, згідно із законодавством.  

     128. Кошти,  що  належать  Компанії  (включаючи  виручку  від розпродажу  її  майна  
у  разі  ліквідації),  після  розрахунків з працівниками Компанії,  що працюють на умовах 
найму,  і  виконання зобов'язань перед бюджетом,  власниками цінних паперів,  випущених 
Компанією,  та іншими кредиторами розподіляються  між  акціонерами пропорційно  загальній  
вартості  акцій Компанії,  власниками яких вони є.  

     Майно, передане у користування  Компанії,  повертається  його власникам у 
натуральній формі без винагороди.  

     129. Ліквідація  Компанії вважається такою,  що закінчена,  а Компанія такою,  що 
припинила свою діяльність,  з моменту внесення запису про її ліквідацію до державного 
реєстру.  
http://zakon.rada.gov.ua 

  
Ø Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   N 263-р від 11 березня 2009 р. «Про погодження 

місця розташування земельних ділянок»   
     1. Погодити  державному  територіально-галузевому  об'єднанню "Львівська 

залізниця"  місце  розташування  земельних  ділянок  за межами  населених  пунктів для 
будівництва Бескидського тунелю між залізничними станціями Бескид і Скотарське на 
території Львівської та Закарпатської областей згідно з додатком.  

     2. Дозволити  державному  територіально-галузевому об'єднанню "Львівська 
залізниця" протягом року розробити  проект  землеустрою щодо   відведення   земельних   
ділянок   з   урахуванням   вимог, встановлених нормативно-технічною документацією із 
землеустрою.   
http://zakon.rada.gov.ua 

      
Ø П О С Т А Н О В А   N 189   від 11 березня 2009 р. «Про порядок використання 

у 2009 році коштів,   передбачених у державному бюджеті    для державної 
підтримки сільськогосподарської     дорадчої служби»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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Установити, що використання у 2009 році коштів,  передбачених у державному бюджеті 

( 835-17 ) за програмою  "Державна  підтримка сільськогосподарської дорадчої служби", 
здійснюється відповідно до Порядку,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 19  вересня  2007  р.  N  1131  (  1131-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 71, ст. 
2670; 2008 р., N 15, ст. 374).  

     Внести до зазначеного Порядку ( 1131-2007-п ) такі зміни:  
     у пункті 3 цифри "2007" замінити цифрами "2009";  
     у пункті 2 та абзаці третьому пункту 6 слова  "відповідно  до Закону України "Про 

закупівлю товарів,  робіт і послуг за державні кошти" замінити словами "в установленому 
законодавством порядку".   
http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А   N 220   від 18 березня 2009 р. «Про 
затвердження обсягу квот на 2009 рік,   у межах яких здійснюється 
культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні 
речовини»  
     Відповідно до   статті  14  Закону  України  "Про  наркотичні засоби,  

психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР  )  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я 
є:  

     Затвердити на 2009 рік обсяг квот,  у межах яких здійснюється культивування 
рослин,  що містять наркотичні засоби і  психотропні речовини,  включені до переліку 
наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України  від  6  травня  2000  р.  N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник 
України, 2000 р., N 19, ст. 789), що додається.   
http://zakon.rada.gov.ua 

 
   
Ø П О С Т А Н О В А  N 272 від 5 березня 2009 р. «Про надання в постійне 

користування із    зміною цільового призначення земельних ділянок»   
     На підставі статей 122  та  207  Земельного  кодексу  України ( 2768-14 ) Кабінет 

Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Надати   в   постійне  користування  із  зміною  цільового призначення земельні  

ділянки,  розташовані  за  межами  населених пунктів,   за   рахунок   земель   запасу   
сільськогосподарського призначення юридичним особам згідно з додатком.  

     2. Районним державним адміністраціям за  місцем  розташування земельних ділянок 
забезпечити:  

     видачу державних   актів  на  право  постійного  користування земельними 
ділянками;  

     недопущення зміни  цільового   призначення   або   відчуження земельних  ділянок,  
які  надаються  згідно  з  цією  постановою в постійне користування.  

     3. Дочірній   компанії    "Укргазвидобування"    Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" та відкритому акціонерному товариству  "Укртранснафта",  яким  
надаються  земельні   ділянки, відшкодувати  втрати сільськогосподарського виробництва 
відповідно до законодавства.   
http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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Ø П О С Т А Н О В А N 245 від 5 березня 2009 р. «Про порядок використання у 

2009 році коштів,    передбачених у державному бюджеті за 
деякимипрограмами щодо державної підтримки    вітчизняного 
машинобудування   для агропромислового комплексу»   

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Установити, що   кошти,   передбачені  у  державному  бюджеті ( 835-17  )  за  

програмами   "Державна   підтримка   вітчизняного машинобудування для агропромислового 
комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів" та  "Компенсація  облікової  
ставки НБУ,   відсоткових  ставок  комерційних  банків  за  кредитами  на технічне  
переоснащення  підприємств  машинобудування  для   АПК", використовуються  у 2009 році 
відповідно до Порядку використання у 2008 році коштів,  передбачених у державному бюджеті 
для державної підтримки   вітчизняного   машинобудування   для  агропромислового 
комплексу,  в тому  числі  через  механізм  здешевлення  кредитів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р.  N 191 ( 191-2008-п ) (Офіційний вісник 
України,  2008 р., N 22, ст. 632), з урахуванням таких особливостей:  

     бюджетні кошти спрямовуються за програмою:  
     - "Державна   підтримка   вітчизняного   машинобудування  для агропромислового  

комплексу,   в   тому   числі   через   механізм здешевлення кредитів" на виконання дослідно-
конструкторських робіт із створення нових технічних засобів і ресурсо-  та  енергоощадних 
технологій  у машинобудуванні,  що передбачені Державною програмою розвитку   
вітчизняного   машинобудування   для   агропромислового комплексу  на  2007-2010  роки,  
затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р.  N 1181 (  1181-
2007-п  ) (Офіційний   вісник   України,  2007  р.,  N  74,  ст.  2758),  за визначеними у ній 
напрямами;  

     - "Компенсація  облікової  ставки  НБУ,  відсоткових   ставок комерційних   банків   
за   кредитами  на  технічне  переоснащення підприємств машинобудування для АПК" на 
відшкодування  відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємствами 
машинобудування для  агропромислового  комплексу   на   реалізацію   інвестиційних проектів   
технічного   переоснащення  зазначених  підприємств  за рахунок  придбання  виключно  
обладнання  і  техніки  вітчизняного виробництва  (відшкодовується  сума  відсотків,  
сплачених ними за користування     короткостроковими     (доодногороку), середньостроковими  
(до  трьох  років) і довгостроковими (до п'яти років) кредитами,  отриманими у національній 
валюті, у розмірі 1,5 облікової  ставки Національного банку,  що діє на дату нарахування 
відсотків за користування кредитом,  але не  більш  як  відсоткова ставка    за    залученими    
такими   підприємствами   кредитами. Відшкодування здійснюється  за  умови,  що  відсоткова  
ставка  за кредитами  банків  не перевищує 2,1 облікової ставки Національного банку, що діє на 
дату укладення кредитного договору);  

     висновок комплексної  державної   експертизи   інвестиційного проекту готується 
відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм  і  проектів  будівництва  та  
проведення   їх   державної експертизи,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів 
України від 31 жовтня 2007 р.  N 1269 ( 1269-2007-п )   (Офіційний  вісник України, 2007 р., N 
84, ст. 3106), із зазначенням, що інвестиційні програми   і   проекти   загальною   кошторисною    
вартістю    до 30  млн.   гривень,  які  фінансуються,   затверджуються згідно із статутом  
підприємства,  установи  та  організації  незалежно  від форми власності за погодженням з 
Мінпромполітики;  

     підприємство подає  через  рік  після  отримання  компенсації Мінпромполітики акт 
введення обладнання в  експлуатацію,  а  також щороку   протягом  трьох  наступних  років  акт  
про  ефективність експлуатації такого обладнання та обсяги виготовленої продукції;  

     закупівля товарів,  робіт  і   послуг   за   бюджетні   кошти здійснюється в 
установленому законодавством порядку.   
http://zakon.rada.gov.ua 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua
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Ø Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  N 303-р  від 5 березня 2009 р. «Про затвердження 

складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у    
виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських 
товаровиробників»  

     На часткову зміну розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від  6  серпня  2003  
р.  N  498  (  498-2003-р  )  "Про утворення Міжвідомчої експертної ради  з  питань  визначення  
пріоритетів  у виробництві  нової техніки та обладнання для сільськогосподарських 
товаровиробників" (Офіційний  вісник  України,  2007  р.,  N   32, ст. 1308)  затвердити  склад  
Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки  та  
обладнання для сільськогосподарських товаровиробників, що додається.   

      
ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядженням Кабінету Міністрів Українивід 5 березня 2009 р. N 

303-р  
СКЛАД Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у 

виробництві нової технікита обладнання для сільськогосподарських товаровиробників   
     Віце-прем'єр-міністр України   відповідно  до  функціональних повноважень, голова 

Ради  
     Заступник Міністра аграрної політики, заступник голови Ради  
     Начальник відділуринківтехніки департаменту інженерно-технічного забезпечення 

Мінагрополітики,  відповідальний секретар Ради  
     Заступник начальника   Управління   координації    здійснення аграрної політики 

Секретаріату Кабінету Міністрів України  
     Заступник начальника    Управління    промислової    політики Секретаріату Кабінету 

Міністрів України  
     Завідуючий сектором з питань розвитку  технічної  політики  в аграрній  сфері,  

соціальної  інфраструктури  та  підприємництва у сільській місцевості Управління  координації  
здійснення  аграрної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України  

     Головний спеціаліст     Управління    промислової    політики Секретаріату Кабінету 
Міністрів України  

     Заступник Міністра промислової політики - директор Державного департаменту 
тракторного і сільськогосподарського машинобудування  

     Директор департаменту    інженерно-технічного    забезпечення Мінагрополітики  
     Заступник директора    департаменту    фінансів    АПК     та природоохоронних 

заходів Мінфіну  
     Заступник начальника    відділу    секторальних   перетворень департаменту 

економічної конкуренції та  секторальних  перетворень Мінекономіки  
     Начальник Головного   управління  промисловості  та  розвитку інфраструктури 

Полтавської облдержадміністрації  
     Начальник Головного  управління   агропромислового   розвитку Одеської 

облдержадміністрації  
     Начальник Головного  управління  промисловості,  транспорту і зв'язку Харківської 

облдержадміністрації  
     Начальник Головного  управління   агропромислового   розвитку Вінницької 

облдержадміністрації  
     Голова правління НАК "Украгролізинг"  
     Директор Українського науково-дослідногоінституту прогнозування   та   

випробування   техніки   і   технологій   для сільськогосподарського   виробництва   імені  
Леоніда  Погорілого, Київська область  
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Директор Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства", Київська область  
     Директор державного  підприємства  "Інститут машин і систем", м. Харків  
     Директор навчально-наукового технічного інституту Національного   університету   

біоресурсів  і  природокористування України, м. Київ  
     Директор державного підприємства"Науково-дослідний інститут-полігон мобільної 

техніки", Одеська область  
     Директор державного підприємства "Запорізький конструкторсько-технологічний 

інститутсільськогосподарського машинобудування"  
     Президент Асоціації   фермерів  та  приватних  землевласників України (за згодою), 

м. Київ  
     Голова Всеукраїнськогосоюзу сільськогосподарських підприємств (за згодою), м. 

Київ  
     Генеральний директор   ВАТ   "Червона   зірка"  (за  згодою), м. Кіровоград  
     Голова правління ВАТ "Брацлав" (за згодою), Вінницька область  
     Голова правління ВАТ "Терезине" (за згодою), Київська область  
     Заступник генерального  директора   державного   підприємства ВО "Південний    

машинобудівний    завод   ім.   О.М.   Макарова", м. Дніпропетровськ  
     Директор ТОВ    "Корпорація    "Агро-Союз"    (за    згодою), Дніпропетровська 

область  
     Генеральний директор   ТОВ   "Виробниче   об'єднання  "Техна" (за згодою), м. Київ  
     Директор ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" (за згодою) 

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

 
 

Ø Н А К А З  N 139  04.03.2009. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України  26 березня 2009 р  за N 276/16292  «Про затвердження 
Порядку надання Головноюдержавною інспекцією захисту рослин   
Мінагрополітики погодження на видачу ліцензіїна хімічні засоби захисту 
рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році»   

     Відповідно до  Закону  України "Про захист рослин" ( 180-14 ) та постанови Кабінету 
Міністрів  України  від  27.12.2008  N  1123 ( 1123-2008-п  )  "Про затвердження переліків 
товарів,  експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,  та обсягів квот у  2009  році" Н А К А 
З У Ю:  

     1. Затвердити Порядок надання Головною  державною  інспекцією захисту  рослин  
Мінагрополітики  погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких 
підлягає ліцензуванню у 2009 році, що додається.  

     2. Головній державній інспекції захисту рослин (Довгань С.В.) забезпечити  подання  
цього  наказу  в  установленому  порядку  на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.  

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра Мельника 
С.І.  

 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua


   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 26 - 

 
 
 

Випуск 
№8 

березень 
2009 року 

 
 
 
     ПОРЯДОК надання Головною державною інспекцією захисту рослин 

Мінагрополітики погодженняна видачу ліцензії на хімічні засобизахисту рослин, імпорт 
яких підлягає ліцензуванню у 2009 році   

I. Загальні положення  
     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про захист  рослин" ( 

180-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 ( 1123-2008-п ) "Про 
затвердження  переліків товарів,  експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот 
у 2009 році".  

     1.2. Порядок визначає  умови  надання  погодження  на  видачу ліцензії  на  хімічні 
засоби захисту рослин,  імпорт яких підлягає ліцензуванню,  за  кодами  УКТЗЕД  (  2371б-14 ) 
3808 10, 3808 20, 3808  30, 3808 90 (крім окремих партій, які ввозяться безоплатно з дозволу  
Мінприроди  виключно для проведення державних випробувань та   наукових   досліджень),   
що  використовуються  у  сільському господарстві (далі - погодження).  

  II. Порядок надання погодження  
     2.1. Для одержання погодження,  яке  видає  Головна  державна інспекція захисту 

рослин Мінагрополітики (далі - Головдержзахист), суб'єкт господарювання повинен  подати  до  
Головдержзахисту  такі документи: 

     2.1.1. Заява про надання погодження  на  видачу  ліцензії  на хімічні засоби захисту 
рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році, у двох примірниках (додаток 1). 

     2.1.2. Копії   документів,   завірені  підписом  та  печаткою заявника: 
     контракту з  нерезидентами  та  специфікації  до нього.  Якщо текст контракту або 

специфікації викладений  іноземною  мовою,  то заявник   додає   переклад   на  українську  
мову,  засвідчений  у встановленому законодавством порядку; 

     контракту з   виробником   готової  препаративної  форми  для суб'єктів   
господарювання,   які   імпортують   діючу   речовину, призначену   для   виготовлення   
пестицидів,  чи  пестициди,  які призначені для подальшої розфасовки; 

     посвідчення про державну реєстрацію препарату; 
     ліцензії, що підтверджує  право  суб'єкта  господарювання  на здійснення 

господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки 
регуляторами росту рослин); 

     документа, який  підтверджує  наявність  умов  зберігання  та реалізації  товару  
(санітарний  паспорт   на   право   одержання, зберігання і застосування пестицидів і 
мінеральних добрив). 

     Суб'єкти господарювання   відповідають    за    достовірність інформації,   наведеної   
у   документах,  поданих  для  отримання погодження.  

     2.2. Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби  захисту рослин,  імпорт яких 
підлягає ліцензуванню у 2009 році (додаток 2) підписується  начальником  Головдержзахисту,   
а   в   разі   його відсутності   -   заступником,  і  завіряється  гербовою  печаткою 
Головдержзахисту.  

     2.3. Головдержзахист  у  спеціальній  книзі  веде  реєстрацію погоджень, виданих 
суб'єктам господарювання.  

     2.4. Погодження оформляється в трьох примірниках,  два з яких передаються  
суб'єкту  господарювання  -   один   для   подальшого оформлення ліцензії   в   установленому   
законодавством  порядку, другий - для пред'явлення митним  органам  при  ввезенні  хімічних 
засобів захисту рослин на територію України,  третій залишається в Головдержзахисті.  

     2.5. Суб'єкт  господарювання  інформує  Головдержзахист   про фактичне  ввезення  
зазначеної  продукції  за кожним контрактом до 1-го числа наступного місяця.  

     2.6. У наданні погодження відмовляється в разі, якщо: 
     2.6.1. Подається  неповний  або  не оформлений належним чином комплект 

документів, передбачених пунктом 2.1 цього Порядку. 
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2.6.2. Препарати не мають державної реєстрації в Україні. 
     У разі відмови  в  наданні  погодження  робиться  відповідний запис  в обох 

примірниках заяви про надання погодження,  ставиться підпис заявника про ознайомлення з 
обґрунтованою причиною  відмови у видачі погодження.  

     2.7. Рішення  про  надання  (або відмову) погодження суб'єкту господарювання 
надається  Головдержзахистом  протягом  10  робочих днів від дати реєстрації заяви.  

     2.8. Рішення  про  відмову  суб'єкту господарювання в наданні погодження на 
ввезення хімічних засобів захисту рослин  може  бути оскаржене в судовому порядку.  

     2.9. Погодження та документи, подані суб'єктом господарювання згідно з пунктом 
2.1 Порядку, зберігаються 3 роки.  

     2.10. Документи, прийняті згідно з пунктом 2.1 цього Порядку, у разі одержання 
погодження заявнику не повертаються.  

ЗАЯВА  про надання погодження на видачу  ліцензії на хімічні засоби захисту 
рослин,   імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році   

 Заявник _________________________________________________________(для 
юридичних осіб - повне найменування  

 _________________________________________________________________суб'єкта 
господарювання,  

 _________________________________________________________________для 
фізичних осіб - прізвище, ім`я, по батькові, серія,  

 _________________________________________________________________  N 
паспорта, коли та ким виданий)  

 Місцезнаходження, місце проживання ______________________________  
 _________________________________________________________________  
 Контракт ________________________________________________________ (номер, 

дата, загальна сума контракту,  
 _________________________________________________________________фірма-

виробник, фірма-постачальник)  
 Предмет контракту _______________________________________________(код товару 

за УКТЗЕД, його повна назва,  
 _________________________________________________________________ кількість, 

одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 ____________________________________     ________________  Прізвище, ім'я, по 

батькові заявника  підпис  
 М.П.  
------------------------------------------------------------------ 
|Погодження видане ______________________________________________| 
|   (дата, номер, ким видане /посада, прізвище,  | 
|| 
|________________________________________________________________| 
|ім'я, по батькові, підпис, дата/) | 
------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------ 
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|Відмовлено у видачі погодження _________________________________| 
|     (причини відмови)  | 
|| 
|________________________________________________________________| 
|| 
|Подані документи отримав, з причинами ознайомлений _____________| 
|     (посада,   | 
|| 
|________________________________________________________________| 
|     прізвище, ім'я, по батькові, підпис) | 
------------------------------------------------------------------   
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ     ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА 

ІНСПЕКЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН (ГОЛОВДЕРЖЗАХИСТ)  
    ПОГОДЖЕННЯ    на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту     рослин, імпорт 

яких підлягає ліцензуванню    у 2009 році  
 від ___________ N _________   
 Видане __________________________________________________________  (для 

юридичних осіб - повне найменування  
 _________________________________________________________________суб'єкта 

господарювання,  
 _________________________________________________________________ для 

фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,  
 _________________________________________________________________  N 

паспорта, коли та ким виданий)  
 Місцезнаходження, місце проживання ______________________________  
 _________________________________________________________________  
 Контракт ________________________________________________________    (номер, 

дата, загальна сума контракту, фірма-виробник,  
 _________________________________________________________________фірма-

постачальник)  
 Предмет контракту _______________________________________________     (код 

товару за УКТЗЕД, його повна назва,  
 _________________________________________________________________ кількість, 

одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару)  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 ______________________   ________    М.П.    ____________________ (посада)  (підпис)    

(ініціали, прізвище) 
 
http://zakon.rada.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Ø 25.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ 
ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “ПРО 
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ 
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА, ПРИБУТОК 
ПІДПРИЄМСТВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
УКРАЇНИ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ” 

З метою отримання зауважень та пропозицій  до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного 
виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України 
звільняється від оподаткування” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту 
Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови передбачається  внести зміни до Перелік спеціальних продуктів 
дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на 
митній території України звільняється від оподаткування у разі спрямування його на 
збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін на зазначені продукти.    

Повний комплект документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
внесення змін до Переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, 
прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від 
оподаткування”  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики України: www. minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу 
у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: 

Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
 e-mail: post@minapk.gov.ua; 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 01011, 

м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua. 
http://www.minagro.gov.ua  

 
24.03.2009  Повідомлення до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про виноград та виноградне вино” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України “Про внесення 

змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино” та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошувало про його 
публікацію. 

Повний пакет матеріалів до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про виноград та виноградне вино” розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – 
сайті Міністерства аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі надаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за 
адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: 
lav@minagro.gov.ua, chenusha@minapk.kiev.ua та Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: 
mail@dkrp.gov.ua 
http://www.minagro.gov.ua  

 
  

mailto:post@minapk.gov.ua;
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
mailto:lav@minagro.gov.ua
mailto:chenusha@minapk.kiev.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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23.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку надання суб`єктам господарювання повноважень на 
проведення перевірки технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час державного технічного огляду” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку надання суб`єктам господарювання повноважень на 
проведення перевірки технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів під час державного технічного огляду” Міністерство аграрної 
політики України оголошує про його публікацію.   

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух”. 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання 
суб`єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час державного технічного 
огляду” передбачається запровадити новий порядок надання суб`єктам господарювання 
повноважень на проведення перевірки технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів під час державного технічного огляду. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання 
суб`єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час державного технічного 
огляду” та аналіз його регуляторного впливу на господарську діяльність оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,    е-mail: prokopov@minapk.gov.ua. 
http://www.minagro.gov.ua   

  
Ø 17.03.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 

КабінетуМіністрів України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про 
порядок справляння та обліку фіксованогосільськогосподарського податку" 

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок справляння та обліку 
фіксованого сільськогосподарського податку" та аналізу регуляторного впливу зазначеного 
проекту, Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Метою прийняття проекту постанови є необхідність врегулювання конфліктних 
ситуацій з податковими органами при реєстрації сільськогосподарських підприємств, які є 
підприємствами первинного виноробства і реалізують виноматеріали підприємствам 
вторинного виноробства, у якості платників фіксованого сільськогосподарського податку.  

Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на 
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 
01001, е-mail: kirsenko@minagro.gov.ua та Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua  

http://www.minagro.gov.ua   

mailto:prokopov@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:kirsenko@minagro.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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17.03.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 
державними хлібними інспекціями  Автономної Республіки Крим та областей і 
Державним центром сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки» 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 
хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і Державним центром 
сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки» Міністерство аграрної політики 
України оголошує про його публікацію. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений відповідно до Закону 
України «Про зерно та ринок зерна в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 
17.05.2002 № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, 
вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, від 28 лютого 2002 року № 228 „Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ” з метою визначення переліку платних послуг, які можуть 
надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і 
Державним центром сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки, розміру 
плати за їх надання та порядку надання платних послуг і використання коштів за їх надання. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного впливу 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України 
за адресою: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за такими адресами: 

Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу 
її ринку Міністерства аграрної політики України, 

вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 
E-mail: n-litvinova@ukr.net; 
тел./факс 400-71-30 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua 
http://www.minagro.gov.ua   
 
16.03.2009 Довідка про оприлюднення наказу Мінагрополітики від 12.03.2009 № 156 

“Про внесення змін до форми форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним 
фондом зерна”. 

Наказ Мінагрополітики від 12.03.2009 № 156 “Про внесення змін до форми 
форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна” розроблений 
Міністерством аграрної політики України з метою вдосконалення процедури укладення 
форвардних біржових контрактів на закупівлю Аграрним фондом зерна врожаю 2009 року для 
формування державного продовольчого резерву. 

Наказ розміщено на WEB-сайті Міністерства аграрної політики України. 
Вказаними змінами пропонується вдосконалити механізм оформлення всіх необхідних 

документів для укладення форвардних біржових контрактів шляхом уточнення переліку тих 
документів, які необхідно подавати до Аграрного фонду. 

Уточнення переліку таких документів надасть можливість контролювати укладення 
форвардних біржових контрактів виключно із сільськогосподарськими товаровиробниками, у 
яких відсутні заборгованість по кредитам та порушені справи про банкрутство. Необхідність 
надання таких документів спрямована на уникнення можливого невиконання у майбутньому 
умов укладених форвардних біржових контрактів. 

http://www.minagro.gov.ua
mailto:n-litvinova@ukr.net;
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Зауваження та пропозиції до наказу просимо направляти у місячний термін: 

Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України за адресою 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу: www.optrynok@minapk.gov.ua. 

Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за 
адресою: 01011, м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11, електронна адреса – www@dkrp.gov.ua. 

http://www.minagro.gov.ua   
 
16.03.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Мінагрополітики України 

“Про затвердження Положень  Центральних галузевих   дегустаційних  комісій з оцінки 
якості харчової продукції ”  

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінагрополітики 
України “Про затвердження Положень Центральних галузевих   дегустаційних  комісій з оцінки 
якості харчової продукції”  та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики України оголошує про його публікацію.  

Повний пакет документів до проекту наказу Мінагрополітики України “Про 
затвердження Положень Центральних галузевих   дегустаційних  комісій з оцінки якості 
харчової продукції ”  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства 
аграрної політики  України: www.minagro.kiev.ua   

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу просимо 
надавати протягом місяця, з дня опублікування цього оголошення, у письмовій або електронній 
формі за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Б. Грінченка, 1, кім.212 м. 
Київ, 01001,  e-mail: Levizka@minapk.kiev.ua., вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: 
mail@dkrp.gov.ua. 

http://www.minagro.gov.ua   
 
13.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку 
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” Міністерство аграрної політики 
України оголошує про його публікацію.   

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух” та Закону України “Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України”. 

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є регулювання суспільних 
відносин у сфері організації та здійснення державного технічного нагляду за дотриманням 
правил технічної експлуатації, обліку та безпеки дорожнього руху тракторів, тракторних 
причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, дорожньо-
будівельних машин, іншої сільськогосподарської техніки та механізмів (далі – машин), 
забезпечення контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на 
придбані чи відремонтовані машини та комплектуючі вузли і агрегати до них, а також охорони 
навколишнього середовища при їх використанні, здійснення реєстрації та проведення 
контролю за сплатою податку з власників машин їх експертної оцінки, визначення загально-
правових, організаційних і фінансових засад функціонування органів державного технічного 
нагляду. 

Проект зазначеної постанови та відповідний аналіз його регуляторного впливу на 
господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

http://www.optrynok@minapk.gov.ua
mailto:www@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
mailto:Levizka@minapk.kiev.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 

регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: rev@minapk.kiev.ua 

http://www.minagro.gov.ua   
 

  
 11.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого проекту наказу 

міністерства аграрної політики України “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З 
ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВІДПУСКУ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ОБЛІКУ СПИРТУ 
ЕТИЛОВОГО” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до доопрацьованого проекту наказу 
Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Інструкції з приймання, 
зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового” та аналізу регуляторного 
впливу зазначеного проекту Департамент харчової промисловості Міністерства аграрної 
політики України оголошує про публікацію проекту наказу Міністерства аграрної політики 
України “Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та 
обліку спирту етилового”. 

Метою прийняття зазначеного проекту наказу є виконання пункту 8 протоколу наради у 
Першого віце-прем’єр-міністра України О. Турчинова від 29 липня 2008 р. “Про стан та шляхи 
подальшого розвитку спиртової галузі, включаючи виробництво біоетанолу” та оновлення 
застарілої нормативно-технічної документації колишнього СРСР, а саме «Инструкции по 
приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта», затвердженої 
заступником Міністра харчової промисловості СРСР А.М. Беліченком 25 вересня 1985 року.  

Інформацію щодо зазначеного проекту буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 
01001, e-mail: lawdep@minapk.gov.ua або Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.  

http://www.minagro.gov.ua   
 
06.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики 

України та Міністерства економіки України “Про внесення змін до спільного наказу 
Міністерства аграрної політики та Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції від 23.08.2002 № 240/257” 

Проект наказу розроблено відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 травня 2002 року № 647 “Про затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики”. 

Проектом наказу передбачається унести зміни до наказу Міністерства аграрної політики 
та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 23.08.2002 № 240/257 “Про 
затвердження розмірів плати за надання послуг державними насіннєвими інспекціями 
Міністерства аграрної політики” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.09.2002 за 
№ 729/7017), доповнивши його пунктом 3 такого змісту: 

“3. Установити, що розмір плати за послуги, які надаються державними насіннєвими 
інспекціями Міністерства аграрної політики, підлягає щорічній індексації на рівень 
інфляційних змін на підставі даних Державного комітету статистики”. 

Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному 
веб-сайті Міністерства аграрної політики України – www.minagro.gov.ua. 

 

mailto:rev@minapk.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:lawdep@minapk.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за 

адресами: 
- Департамент ринків рослинництва Мінагрополітики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 

01001; 
- на e-mail: tigr@minapk.gov.ua; 
- на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва: 01011, вул. Арсенальна 9/11. 
http://www.minagro.gov.ua   
 
  
06.03.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України „Про затвердження Технічного регламенту „Виробництво повнораціонних 
комбікормів та білково вітамінних добавок” 

 1.      Статистичний зміст проекту.  
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту „Виробництво повнораціонних комбікормів та білково вітамінних добавок” 
розроблено на виконання Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності”  і відповідно до наказу Мінагрополітики України  „Про затвердження  
тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції на 2005 рік” від 26.08.2005 р. №432.  

Метою Технічного регламенту “Виробництво повнораціонних кормів та білково 
кормових добавок” є створення бази основних нормативних-правових актів, гармонізованих до 
вимог ЄС, формалізація вимог до складових комбікормової продукції, що дозволятимуть 
отримувати її задекларованого рівня безпечності та якості, запобігання недобросовісній 
практиці, а також підтвердження відповідності на основі законодавства України.  

Призначенням Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання 
ринку комбікормової продукції, що виробляється, використовується та імпортується, захисту 
від надходження неякісної комбікормової продукції та усунення технічних бар’єрів у торгівлі, 
що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції та 
подальшому розвитку міжнародної торгівлі.  

 2.      Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект, адреса та 
телефони.  

Департамент розвитку аграрного ринку, тел. 278-80-49,e-mail: standart@minapk.gov.ua, 
вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001.  

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту акта.  
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту „Виробництво повнораціонних комбікормів та білково вітамінних добавок” 
розміщено на веб-сайті Мінагрополітики за адресою: www.minagro.gov.ua  

4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від 
фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань та спосіб їх надання.  

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань 
приймаються розробником акта протягом одного місяця з дня оприлюднення електронною 
поштою на адресу: standart@minapk.gov.ua та до ДП ДАК «Хліб України» «Київський інститут 
хлібопродуктів» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал 72 тел/факс 502-89-05.  

http://www.minagro.gov.ua   
 
05.03.2009 ДОВІДКА про оприлюднення проекту Закону України “Про відходи 

тваринного походження” 
Міністерство аграрної політики України спільно з Українською господарською 

асоціацією “Укрветсанзавод” за участю сільськогосподарських товаровиробників, професійних 
організацій та об’єднань розробило проект Закону України “Про відходів тваринного  

mailto:tigr@minapk.gov.ua;
http://www.minagro.gov.ua
mailto:standart@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:standart@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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походження”, для окреслення основних умов утилізації відходів тваринного 

походження, чіткого визначення обов’язків держави, місцевих органів влади, власника тварин 
та переробника при проведенні утилізації та дотримання ветеринарно-санітарних вимог з 
метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань як серед тварин, так і серед 
людей.   

Прийняття даного законопроекту дозволить чітко розподілити обов’язки між власником 
тварин, власником відходів тваринного походження та переробником даної сировини. 
Запровадження даної відповідальності дасть можливість знешкоджувати всі наявні відходи 
тваринного походження, а також унеможливити на одному підприємстві виготовляти продукти 
харчування для людини та знешкоджувати відходи одночасно. Також прийняття цього 
законопроекту дозволить зберегти галузь утилізації відходів тваринного походження від повної 
руйнації. 

Зазначений проект Закону України “Про відходи тваринного походження” разом із 
аналізом регуляторного акту знаходиться на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної 
політики України www.minagro.gov.ua. 

Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом місяця з 
дня оприлюднення на адресу: 

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департамент ринку тваринництва з Головною 
державною племінною інспекцією 

01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва.  

http://www.minagro.gov.ua   
 
Ø 04.03.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості членів особистих 
селянських господарств” 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості 
членів особистих селянських господарств” розроблено з метою врегулювання питання щодо 
віднесення осіб - членів особистих селянських господарств до категорії  зайнятого населення. 

Одночасно, потребують законодавчого врегулювання умови участі членів особистих 
селянських господарств у соціальному страхуванні та пенсійному забезпеченні. 

Для вирішення зазначених питань пропонується внести зміни до наступних 
законодавчих актів: 

Закон України “Про зайнятість населення”; 
Закон України “Про особисте селянське господарство”; 
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; 
Закон України  “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням”; 
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття”; 
Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування”; 
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності”. 

Потребує також визначення мінімального розміру земельної ділянки, що перебуває у 
власності особи, перевищення якого дає підстави відносити її до членів особистих селянських 
господарств умов, за яких особа набуває статусу члена особистого селянського господарства, та 
механізм виходу зі складу особистого селянського господарства 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості 
членів особистих селянських господарств”  та аналіз регуляторного впливу оприлюднений  

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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шляхом розміщення на web-сторінці Міністерства аграрної політики України (Адреса: 

www.minagro.gov.ua). 
Поштова адреса розробника:  вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001 
Електронна адреса розробника: consult_manag@minapk.kiev.ua 
Пропозиції щодо проекту закону приймаються протягом одного місяця з дня 

оприлюднення за поштовими та електронними адресами Міністерства аграрної політики 
України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва:  вул. Арсенальна 9/11, м. Київ, Україна, 01011. 

Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua. 
http://www.minagro.gov.ua   
 
 
 

Ø Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової  
програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на період до 2015 року” 
Мінагрополітики на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

11 лютого 2009 р. 184-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року” 
розробило проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної 
цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 
період до 2015 року” 

З метою отримання зауважень та пропозицій пропонуємо зацікавленим 
фізичним та юридичним особам розглянути зазначений проект.  

Інформацію надсилати на поштову та електронну адресу розробника. 
Розробник: Мінагрополітики.  
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 

01001.Електронна адреса розробника: shevel@minapk.gov.ua 
Зауваження від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань приймаються 

протягом місяця з дня оприлюднення проекту на сторінці в мережі Internet. 
Пропозиції від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань надаються в письмовій 

формі. 
Одночасно зауваження та пропозиції можуть бути надіслані до Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 
Поштова адреса : 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. 
Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua. 
http://www.minagro.gov.ua   
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 3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 

Ø 31.03.2009  Украинской пшенице пока не дают визы в Єгипет 
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Египет не будет покупать украинскую пшеницу до 

конца сезона 2008/2009, министр социальной ответственности Египта, сообщает Dow Jones. 
Министр, отдел которого представляет государственных мельников, сказал, что качество 
пшеницы, импортируемой в Египет, самого большого в мире потребителя пшеницы, начало 
улучшаться за последние месяцы. 

Министр в январе обратился в правительство страны, чтобы оно прекратило 
импортировать украинскую пшеницу после того, как проблемы с качеством заставили 
мельников жаловаться правительству. 

В новом сезоне, Египет готов рассмотреть вопрос о поставках украинской пшеницы. 
Напомним, что украинская делегация во главе с Министром аграрной политики Украины 
Юрием Мельником неделю назад была с официальным визитом в Египте для обсуждения 
возможности поставки украинских зерновых (особенно пшеницы и кукурузы), а также 
украинской говядины и сухого молока.  
IDK.ru 
 

Ø 31.03.2009  Минагрополитики сообщило о ходе весенне-полевых работ 
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Посевная площадь. Посевная площадь под урожай 

2009г. будет составлять свыше 27 млн.га (на уровне 2008г.). В структуре посевов зерновой клин 
будет составлять 15,9 млн.га (59%; на 303 тыс.га больше, чем в 2008г.).  

На сегодня сев ранних зерновых и зернобобовых проводят хозяйства АРК, 
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской обл., 
которые засеяли 469 тыс.га (10% плана).  

Семена. К посевным кондициям в сельхозпредприятиях подготовлено 908,6 тыс.т семян 
яровых культур (без кукурузы; 116% потребности). При потребности 1,094 млн.т фактически 
засыпано 1,14 млн.т (104%) семян яровых зерновых и зернобобовых (без кукурузы), в т.ч. 
пшеницы — 86,6 тыс.т (108%), ячменя — 797 тыс.т (104%), овса — 107 тыс.т (104%), гороха — 
84 тыс.т (106%).  

Кроме того, в наличии у агропроизводителей имеется около 75 тыс.т семян кукурузы, 21 
тыс.т семян подсолнечника, 58 тыс.т семян сои.  

Озимые. На 27.03.2009г. 94% посевов озимых находится в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. Подкормлено озимых на 4 млн.га (49% плана).  

Минудобрения и СЗР. На сегодня в хозяйствах в наличии имеется 566 тыс.т 
минудобрений (73% к заявке), из них азотных 433,2 тыс.т (81%).  

Для проведения комплекса весенне-полевых работ сельхозпроизводители подали заявки 
на 775 тыс.т минудобрений (на 10% больше, чем в 2008г.).  

СЗР при потребности 19,2 тыс.т в наличии имеется 7,7 тыс.т (40%).  
С иностранными фирмами заключены контракты на поставку 18,7 тыс.т средств защиты 

растений, в т.ч. гербицидов — 9,4 тыс.т, инсектицидов — 4,2 тыс.т, фунгицидов — 4,1 тыс.т, 
протравливателей — 1 тыс.т.  
ЭкспрессИнформ 
 

Ø 30.03.2009 Правительство Украины улучшило условия 
финансирования машиностроения для АПК в 2009г  

 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Правительство Украины улучшил условия выделения 
средств государственного бюджета на поддержку машиностроения для агропромышленного  
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комплекса, в частности, по программе компенсации учетной ставки Национального 

банка Украины, процентных ставок по кредитам, привлекаемым на техническое переоснащение 
сельхозмашиностроительных предприятий... 

Согласно постановлению Кабинета министров №249 от 5 марта, опубликованному в 
газете "Урядовый курьер" 28 марта, которым утвержден порядок использования госсредств, 
предприятиям АПК, реализующим программу технического переоснащения, будет 
компенсироваться сумма процентов, уплаченных ими за пользование краткосрочными (до года), 
среднесрочными (до трех лет) и долгосрочными (до пяти лет) гривневыми кредитами, в размере 
1,5 учетной ставки Нацбанка на дату начисления процентов по кредиту, но не выше процентной 
ставки по привлеченным ими кредитам.  

Ранее предприятиям агромаша компенсировалась процентная ставка за пользование 
среднесрочными и долгосрочными кредитами, полученными в гривне, в размере учетной 
ставки НБУ.  

Согласно постановлению, возмещение осуществляется при условии, что процентная 
ставка по кредитам банков не превышает 2,1 учетной ставки НБУ (ранее - 1,5 учетной ставки), 
действующей на дату заключения кредитного договора.  

Бюджетные средства также направляются предприятиям АПК на компенсацию 
кредитных ставок по кредитам, привлекаемым на выполнение опытно-конструкторских работ 
по созданию новых технических средств и энергосберегающих технологий в машиностроении в 
рамках Государственной программы развития машиностроения для АПК на 2007-2010 гг.  

Указанная госпрограмма предусматривает ориентировочное выделение бюджетных 
средств на удешевление кредитов комбанков в размере 203,2 млн грн, в том числе в 2009 году - 
83,4 млн грн (в 2008-м - 31 млн грн).  

В целом стоимость программы оценивается в 3,18 млрд грн.  
Официальный курс на 30 марта - 7,7000 грн/$1.  

ИНТЕРФАКС 
 

Ø 30.03.2009 Тимошенко хочет активно экспортировать продовольствие в 
Японию 

 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что 
Украина может быть одним из крупнейших экспортеров экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции по 
результатам своего визита в Японию. По словам премьер-министра, во время ее визита в 
Японию достигнуты договоренности об активизации двустороннего сотрудничества в 
агропромышленном комплексе, в частности выработки экологически чистой пищевой 
продукции. «Мы договорились, что сможем привлечь японские компании к сотрудничеству с 
нашими аграрными предприятиями по выработке готовой пищевой продукции, экологически 
чистой — такой, которая возможна для поставок в Японию и обеспечивать часть потребности 
Японии в пищевых продуктах», — сообщила Глава украинского Правительства, добавив , что 
Япония на 60% импортирует продукты питания из всех стран мира. Премьер-министр 
подчеркнула, что японские компании с большим удовольствием хотят работать с Украиной. "И 
только абсолютное непонимание в предыдущие годы в Украине потенциала Японии, 
абсолютное непонимание всех концептов эффективного сотрудничества привело к тому, что 
этот ресурс нашего совместного сотрудничества в Украине вовсе не был использован. И 
вообще, за 17 лет независимости это был первый визит Премьер-министра Украины в Японию. 
Я считаю, что даже это является ненормальным ", — отметила Юлия Тимошенко. Как сообщала 
«Агро Перспектива», сальдо внешней торговли продовольствием в 2008 году было 
положительным и составило 4526 млн USD.  
Агро Перспектива 
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Ø 30.03.2009 Ющенко призывает ускорить агрореформу 
 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Президент Украины Виктор Ющенко отмечает 

важность ускорения аграрной реформы. Об этом Ющенко сказал на заседании СНБО. «Главная 
проблема государственной политики на селе — это непроведение реформ. Нет более 
нереформированного сектора, чем сельское хозяйство», — сказал В.Ющенко. В частности, 
Президент указал, что в Украине до сих пор нет рынка земли и неурегулированными остаются 
земельные отношения в сельскохозяйственном секторе. В.Ющенко раскритиковал политику, 
которую в 2008 году проводил Кабинет Министров в аграрном секторе, в частности, 
относительно невиданно больших объемов импорта мяса и введения запрета на экспорт зерна. 
«Почему в году, когда мы получили наибольший урожай, сельхозпроизводитель имел запрет на 
продажу зерна?» — сказал Президент. Во время выступления Президент Украины также заявил, 
что не подпишет закон о разрешении Аграрному фонду покупать горючее или 
сельскохозяйственную технику в случае его принятия Верховной Радой. Глава государства 
подчеркнул, что главной задачей Аграрного фонда является регулирование ценовой политики 
на аграрном рынке рыночными средствами. В то же время сегодня звучат предложения 
разрешить фонду закупку топлива, техники и т.п. Президент подчеркнул, что хочет сразу 
предупредить, что не подпишет ни одного закона, который будет ориентировать Аграрный фонд 
заниматься другими вопросами, не разрешенными его уставом. «Я не могу такие вещи 
поддержать. Я хочу донести до правительства, что я не подпишу закон, который будет 
ориентировать Аграрный фонд заниматься другими вопросами, чем зафиксированные в его 
уставе», — сказал В. Ющенко. «Еще раз подчеркиваю — были такие премьеры, которые 
красили бензин, были такие премьеры, которые на два миллиарда тогдашней валюты закупали 
российские комбайны, еще могу вспомнить три-четыре проекта, которые канули в Лету», — 
сказал Президент.  
Агро Перспектива 
 

Ø 25.03.2009 Украина: с 25 марта т.г. отменена 13% надбавка к пошлинам на 
импорт 

 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Временная надбавка к ввозной пошлине в размере 13% 
от таможенной стоимости отменена с 25 марта. 

Об этом сообщается в письме Государственной таможенной службы Украины №11/1-
10.21/2619-ЕП от 24 марта. 

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение об отмене 13% надбавки 
к пошлинам на импорт на весь ряд товаров, кроме автомобилей и холодильного оборудования. 

В соответствии с Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью 
улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом" 
временной целевой надбавкой к пошлине облагается ряд продуктов питания, одежда, обувь, 
холодильники и плиты, а также легковые, грузовые автомобили и автобусы.  
Зерно Он–Лайн 
 

Ø 25.03.2009 Посевная кампания в Украине завершена на площади 500 тыс. га 
«Агро Перспектива» (г. Киев) — В Украине завершена весенняя посевная кампания на 

площади 500 тыс. га. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики Юрий 
Лузан. По его словам, в настоящее время полностью завершена посевная кампания в Крыму и 
близится к завершению в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.  

Уже проведена подкормка минеральными удобрениями половины площадей, засеянных 
озимыми. "Состояние посевов озимых лучше прошлогодних, уровень обеспеченности горючим 
и минудобрениями также лучше, чем в прошлом году", - сказал Лузан. Он также сообщил, что в 
настоящее время для обеспечения проведения весенней посевной кампании Аграрный фонд 
уже закупил 50 тыс. дизельного топлива. По его словам, с этой целью Аграрный фонд 
планирует закупить в ближайшее время еще 150 тыс. т дизельного топлива.  
AKCYZ.com.ua 
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР 
 
У лютому 2009 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків     
підготували матеріали для наступних друкованих видань: 

Ø журналу «Теорія і практика ринків», 
Ø  журналу «Эксклюзив-Агро»,   
Ø «Тваринництво України» - огляд матеріалів міжнародної конференції 

«Україна у СОТ: перспективи для аграрного бізнесу», яку проводили 
„Eurobusiness Advisory” (Лондон),   за  сприяння Королівського 
сільськогосподарського товариства Англії   та  Української Аграрної 
Конфедерації, 27 – 28 листопада 2008 року; 

  
надали наступні інтерв’ю та консультації: 

Ø інтерв’ю на телебаченні. Тема – регулювання внутрішнього 
м’ясомолочного ринку в умовах фінансової та продовольчої кризи. 
Трансляція відбулася по Першому каналу у програмі «Діловий світ. 
Тиждень» у неділю 22 березня та в передачі «Аграрна країна» 23 
березня 2009 року; 

Ø інтерв’ю на телебаченні. Тема – регулювання ринку молока та 
молочних продуктів в Україні в умовах фінансової та продовольчої 
кризи. Трансляція відбулася по ТВY каналу у програмі «Новини» у 
п’ятницю 27 березня 2009 року; 

Ø інтерв’ю для каналу «Український бізнес-ресур» щодо розвитку 
оптових ринків сільськогосподарської продукції; 

Ø консультації Аграрній палаті з питань нетарифного регулювання в 
умовах СОТ; 

Ø консультації Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 
відносин в частині підготовки проекту Закону України «Про оптові 
ринки сільськогосподарської продукції» до другого читання. Участь у 
засіданні Комітету 03.03.2009 року. Комітет рекомендував ВРУ 
прийняти законопроект у другому читанні та в цілому як Закон; 

Ø консультації для Мін АП в частині підготовки проекту Закону України 
«Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» до другого 
читання; 

Ø консультації для Мін АП з питань вдосконалення законодавства у 
сфері сільськогосоподарської дорадчої діяльності; 

Ø консультації для Фонду «Ефективне Управління» щодо підготовки 
публічних дебатів з метою подальшого обговорення теми 
антикризових заходів; 

 
 

брали участь у наступних заходах:  
 
Ø круглий стіл на тему: «Україна: один рік в СОТ»; зроблено презентацію  на тему 

«Вплив від членства у СОТ на розвиток галузі тваринництва»;  
 
Ø семінар «Підготовка і моніторинг стандартів та їх роль для внутрішнього ринку 

та експорту» на базі ДП «УкрНДНЦ», за проектом Twinning „Зміцнення  
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Ø стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань, законодавчої метрології, оцінки 

відповідності та споживчої політики в Україні” (ЄС – Консорціум   AFNOR-DIN – 
Держспоживстандарт України) UA06/PCA/TR 04, 18-19 лютого 2009 року, одержано 
сертифікати; 

 
Ø нарада з питань євро інтеграції на базі відділення зоотехнії в УААН (учасники – 

Рубан С.Ю., академік УААН, академік-секретар Відділення зоотехнії;  Гетя А. А. - 
виконавчий директор Асоціації розвитку сільської місцевості Полтавщини, директор, 
Кравченко О.І. – с.н.с. Інституту свинарства УААН, канд. с.-г.н.; Гуменний В.Д. – 
директор Чернігівського Інституту АПВ, канд. с.-г. наук); 

 
Ø  засідання круглого столу в МінАП щодо узгодження напрямків проекту ЄС 

«Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської 
політики сусідства в сільському секторі»; 

 
Ø семінар «Технічне регулювання в Україні: що означатиме реформа для підприємців», 

організований Проектом IFC «Ділове середовище та розвиток підприємництва в 
Україні» у партнерстві з Міністерством економіки України та Державним комітетом з 
питань регуляторної політики та підприємництва; 

 
Ø парламентські слухання 11 березня 2009 року "Про сучасний стан та перспективи 

розвитку сільського господарства і харчової промисловості України". Участь у 
підготовці та роботі слухань. Директор ІРАР – член робочої групи з підготовки слухань; 

 
Ø круглий стіл  «Україна – перший рік в СОТ: вплив на аграрний сектор». Організатори: 

Міністерство аграрної політики України та Програма Реформування та модернізації 
сільськогосподарського сектору України (FARM) за участі Національного університету 
біоресурсів та природокористування, Національної академії аграрних наук України, 
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, Посольства 
Канади в Україні, Інституту розвитку аграрних ринків. Основні теми Круглого столу - 
СОТ та українські перспективи, СОТ та міжнародний досвід, Роль 
сільськогосподарських дорадчих служб в умовах членства в СОТ. Брали участь 
представники органів влади, бізнесу, аналітичних центрів, громадських організацій, 
дорадчих служб, науковці, а також гості з Польщі та Канади; 

 
Ø співпраця з Young Scientists Union “Intellect” (Грузія) щодо в частині підготовки 

спільного проекту МТД; 
 
Ø КОНГРЕС «АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ». Організатор - Інститут Адама Сміта; 

 
та у розробці наступних документів: 

 
Ø пропозиції до проекту Стратегія розвитку України у період до 2020 року 

(розробленої на виконання доручення Кабінету Міністрів України Міністерством 
економіки України за участю центральних органів виконавчої влади, Державної 
установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” із 
врахуванням пропозицій, отриманих від громадських організацій); 

 
Ø пропозиції до проекту Закону України  про ідентифікацію та реєстрацію тварин, 

прийнятому за основу Постановою ВРУ від 3.03.09 N 1046-VI. Пропозиції від ІРАР 
оформляються для подання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  
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Ø політики   та   земельних   відносин, що здійснює    доопрацювання    зазначеного 

законопроекту; 
 
 
Ø КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ «ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСОПДАРСТВ ТА ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСОПДАРСТВ ЕФЕКТИВНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ БЮДЖЕТНІ КОШТИ»; 

 
Ø проект  Розширення спроможності сільських жінок щодо захисту їх прав на 

земельну та майнову власність ( разом зі спілкою сільських жінок України);  
 
Ø пропозиції стосовно можливих інфраструктурних проектів ГУАМ, фінансування яких 

можна запропонувати міжнародним організаціям. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
Експерт ІРАР, Волівач В.О.,  пропонує вашій увазі коментар  на тему:  

 
 ICAR ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
На шляху до вступу в ЄС Україна прагне відповідати Європейським стандартам якості 

та безпечності продукції, однією із складових цього процесу є організація обліку в 
тваринництві за міжнародними вимогами.  

Міжнародний комітет по обліку тварин (International Committee for Animal Recording – 
ICAR) – організація, метою якої є стандартизація обліку тварин та оцінка їх продуктивності. 

 
За вимогами ICAR, підконтрольне поголів’я країни повинно бути відповідним чином 

ідентифіковане (Підкомітет з ідентифікації тварин), бугаї-плідники повинні проходити 
генетичну оцінку та міжнародне порівняння (Підкомітет Interbull), все технологічне 
обладнання, що використовується в тваринництві кожної країни, повинно проходити незалежні 
випробування (Підкомітет по засобах обліку). Лише після виконання цих вимог є сенс в 
проведенні  обліку в галузі з метою представлення результатів на міжнародному рівні. 

 
Напрямки діяльності ICAR 
ICAR проводить роботи в таких напрямках: стимулювання удосконалення методів 

обліку сільськогосподарських тварин та бонітування, формулювання визначень та стандартів 
для вимірювання економічно-важливих ознак, затвердження настанов з ідентифікації тварин, 
реєстрації родоводу, обліку продуктивності, оцінки тварин, тощо.  

Структура ICAR на сьогодні включає чотири підкомітети та тринадцять робочих груп, 
детальніше про основні напрямки роботи яких можна прочитати на сайті ICAR за адресою: 
http://www.icar.org/pages/technic_bodies.htm. 

 
Слід звернути увагу на публікацію фундаментальних матеріалів, що знаходяться у 

вільному доступі за адресою http://www.icar.org/pages/Publications/technical_series.htm. 
 
ICAR та Україна 
Для того щоб досягти відповідної безпечності харчових продуктів, в Україні системи 

обліку в тваринництві повинні відповідати вимогам ICAR. Для цього Міністерством аграрної 
політики України в 2005 році була ініційована розробка Технічного регламенту України 
„Система ведення підконтрольного скотарства, вівчарства, козівництва та обліку продукції 
відповідно до вимог ICAR”.  

Сьогодні Інститутом тваринництва центральних районів УААН (м. Дніпропетровськ) та 
Інститутом розвитку аграрних ринків (м. Київ) ведеться робота з погодження остаточної 
редакції вищезгаданого Технічного регламенту в центральних органах виконавчої влади. 
Прийняття та набрання чинності цим документом дозволить почати процес якісного оновлення 
систем обліку в тваринництві України. 

 
Більш детальна інформація з цього питання буде висвітлена у статті під назвою «ICAR 

ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ» за авторством  
експерта ІРАР Волівача В.О., яку буде опубліковано у наступному номері ( № 8) журналу ІРАР 
« Теорія і практика ринків» , що буде видано у травні 2009 року. Замовляйте журнал  у фахівця 
з питань громадськості ІРАР і ми з радістю доставимо вам журнал для професійного 
користування. 

 
 

http://www.icar.org/pages/technic_bodies.htm
http://www.icar.org/pages/Publications/technical_series.htm

