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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про скасування розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 листопада
від 02 березня 2014 року № 113-р
Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р.
№ 905 “Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх
державами-членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст.
3403).
http://zakon.rada.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 березня 2014 року № 190-р
Про звільнення Давиденка В.М. з посади заступника Міністра аграрної політики
та продовольства України
Звільнити Давиденка Валерія Миколайовича з посади заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України згідно з його заявою.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 05 березня 2014 року № 81
Про затвердження Інструкції* щодо профілактики та боротьби з африканською
чумою свиней
Відповідно до статей 6 та 7 Закону України “Про ветеринарну
медицину”, підпункту 7.94 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23
квітня 2011 року № 500, Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Інструкцію щодо профілактики та боротьби з африканською
чумою свиней, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію щодо профілактики та
боротьби з африканською чумою свиней, затверджену наказом Державного
департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 31
липня 2007 року № 77 “Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з
африканською чумою свиней і Інструкції з профілактики та ліквідації репродуктивнореспіраторного синдрому свиней”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10
серпня 2007 року за № 928/14195.
3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Давиденка В.М.
*Текст Інструкції дивіться на сайті відомства
http://minagro.gov.ua/
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України "Про внесення змін до Земельного і Лісового кодексів
України щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії "
Номер, дата реєстрації: 4436 від 13.03.2014
Ініціатор: Народні депутати України Груба Г.І., Турманов В.І., Ковач В.І.,
Мирний О.Б.
Основне завдання проекту Закону – чітке розмежування відповідальності
електропередавальних організацій, суб’єктів господарювання, місцевих органів
виконавчої влади та громадян, які мають у власності ліси, багаторічні насадження,
земельні ділянки щодо утримання охоронних об'єктів передачі електричної енергії (у
тому числі повітряних ліній електропередачі, підземних кабельних ліній
електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв) у
відповідності до вимог законодавства з метою зменшення (попередження) шкоди від їх
аварійних відключень.
Практичне значення і цільова спрямованість проекту Закону полягає в
зменшенні судової тяганини при визначенні винуватців у заподіянні шкоди, закріпленні
відповідальності власників лісів, багаторічних насаджень, земельних ділянок за
своєчасне усунення порушень в охоронних зонах об'єктів передачі електричної енергії
та створенні можливості попередження виникнення аварійних ситуацій, упорядкуванні
отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів при здійсненні робіт
в охоронних зонах електричних мереж.
Проект Закону України про внесення змін до Лісового і Земельного кодексів
України щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії (далі –
проект Закону) розроблено на виконання вимог частини 6 статті 19 Закону України
"Про електроенергетику", статей 25 та 27 Закону України "Про землі енергетики та
правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів".
Проект Закону приводить окремі норми Лісового і Земельного кодексів України
у відповідність до вимог Закону України "Про електроенергетику", Закону України
"Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів".
Крім того проектом Закону вносяться доповнення щодо вимог з утримання
лісокористувачами та власниками (орендарями) земельних ділянок охоронних зон
об'єктів передачі електричної енергії. Проектом Закону передбачено приведення
лісокористувачами та власниками (орендарями) земельних ділянок охоронних зон
мереж у відповідність до законодавства.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
зміни ставок деяких податків і зборів"
Номер, дата реєстрації: 4490 від 19.03.2014
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
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Виконання вимог пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо
щорічного перегляду ставок деяких податків і зборів, визначених в абсолютних
значеннях.
Відповідно до пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України Кабінету
Міністрів України доручено щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України
проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок
оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів
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споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з таких податків і
зборів:
акцизний податок;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
екологічний податок;
плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних
копалин;
податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
збір за користування радіочастотним ресурсом України;
збір за спеціальне використання води;
збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки розвитку льонарства"
Номер, дата реєстрації: 4508 від 20.03.2014
Ініціатор: Народні депутати України Пехов В.А., Смітюх Г.Є.
Метою законопроекту є стимулювання розвитку льонарства в Україні шляхом
включення трести льону до сільськогосподарських товарів у розумінні Податкового
кодексу України. Це, у свою чергу, надасть можливість льоносіючим підприємствам
обирати спеціальний режим оподаткування операцій з реалізації трести льону, що
сприятиме збільшенню рентабельності її виробництва.
Льон-довгунець є стратегічною сільськогосподарською культурою та джерелом
натурального волокна в Україні, з якого можна виготовляти широкий асортимент
побутових тканин і технічних виробів. Він є традиційною культурою
сільськогосподарських товаровиробників північних та західних регіонів України.
За даними Державної служби статистики України, у 2013 році індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва порівняно з 2012 роком становив 113,7%, індекс
виробництва продукції рослинництва - 118,1%. У той же час спостерігається чітка
тенденція падіння обсягів валового збору льону-довгунця, скорочення посівних площ під
ним.
Так, у 2013 році під льоном-довгунцем було зайнято 1,5 тис. га
сільськогосподарських угідь, тоді як у 1990 році посівна площа цієї сільськогосподарської
культури становила 172,5 тис. га. Скорочення посівних площ призвели до відповідного
падіння валових зборів льону-довгунця, з 108,1 тис. т у 1990 році до 1,1 тис. т у 2013 році.
Динаміка виробництва льону - довгунця наведена в таблиці (джерело: Державна служба
статистики України).
Динаміка виробництва льону-довгунця
Посівна плоша,
тис. га

Валовий збір,
тис. т

Усі категорії господарств
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1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009

172,5
97,8
23,4
25,5
14,2
12,9
6,8
2,4

108,1
48,2
8,3
12,7
5,3
3,8
3,0
1,2
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2010
1,3
0,4
2011
1,7
0,8
2012
2,2
1,8
2013
1,5
1,1
За період з 1990-х років Україна суттєво погіршила свої позиції в контексті
світового ринку льону. У світовому виробництві льонопродукції на сьогоднішній день
провідні місця посідають Китайська Народна Республіка, країни Європейського Союзу,
Російська Федерація.
Однією з головних причин скорочення посівних площ льону-довгунця в державі є
те, що із високоприбуткового льонарство стало низькорентабельним, а у більшості
випадках збитковим. Високий рівень собівартості трести льону, низькі ціни її реалізації є
причиною кризового стану льоносіючих підприємств.
Треста льону - це продукція, отримана шляхом виривання (скошування) льону довгунця спецтехнікою, який складається в рядки, у певні технологічні строки вилежується,
перевертається та збирається в рулони. У 2012 році рівень збитковості виробництва трести
льону більшості сільськогосподарських підприємств України становив близько 12%.
Результатом зазначених процесів у галузі льонарства є втрата Україною
сировинної бази для текстильної та легкої промисловості, неспроможність
льоновиробників забезпечити внутрішній ринок високоякісними лляними тканинами та
іншими виробами з льону, втрата лідерства на зовнішніх ринках збуту. Однак галузь
має значний потенціал, реалізація якого сприятиме підвищенню рівня
конкурентоспроможності льонопродукції, відродженню галузі льонарства та її
стабільному розвитку.
На жаль, чинне законодавство не сприяє розвитку льонарства. Тоговопромислова палата України зазначає, що згідно з правилами класифікації
Гармонізованої системи опису та кодування товарів по УКТ ЗЕД в редакції Товарної
номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про митний
тариф України" від 19.09.2013 № 584-VII, треста льону відноситься до коду 5301 10 00
00 (волокно лляне, необроблене або вимочений льон), а тому не відноситься до
сільськогосподарських товарів у розумінні Податкового кодексу України (пункт 209.7
розділу V Податкового кодексу України). Тому на операції з реалізації зазначених
товарів не поширюється спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері
сільського господарства.
У той же час слід відмітити, що відповідно до підпункту 209.17.1 пункту 209.17
статті 209 Податкового кодексу України на такий вид економічної діяльності, як
вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур, у т.ч. льону довгунця, дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського
господарства поширюється (підпункт 209.17.1 пункту 209.17 статті 209 Податкового
кодексу України).
З огляду на зазначене, включення трести льону до переліку
сільськогосподарських товарів є логічним та правильним кроком, який дозволить
збільшити рентабельність льонарства, стимулювати розвиток галузі, від успішності
функціонування якої залежить відродження економіки сільськогосподарських
підприємств зони Полісся, для яких вирощування льону є традиційною культурою, а
також текстильної та легкої промисловості України.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, алкогольні напої та
пиво)"
Номер, дата реєстрації: 4490-1 від 25.03.2014
Ініціатор: Народні депутати України Оробець Л.Ю., Дерев'янко Ю.Б.,
Головко М.Й., Дубіль В.О., Гриневич Л.М. Бахтеєва Т.Д., Вознюк Ю.В.
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Законопроектом пропонується підвищити ставки акцизного збору на тютюнові
вироби, алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво з метою забезпечення подальшого
збільшення реальних цін на тютюнові вироби для закріплення тенденції до зменшення
вживання алкоголю та тютюну в Україні, що також дасть можливості отримати
додаткові надходження до бюджету.
Наближення ставок акцизу в Україні до вимог ЄС також сприятиме зменшенню
рівня контрабанди українських сигарет та алкоголю до країн ЄС. В той же час з метою
мінімізації нелегального обігу між Україною та Росією пропонується підвищити ставки
акцизу таким чином, щоб мінімізувати різницю цін на тютюнові вироби і алкогольні
напої між країнами.
Також Кабінету Міністрів України пропонується вжити посилених заходів для
протидії незаконному обігу тютюнових виробів та алкогольних напоїв в Україні.
У законопроекті вносяться пропозиції щодо збільшення ставок акцизного податку
на: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові
вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; мінімальне акцизне податкове
зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби. Законопроект
розроблено з метою: 1) наближення стандартів оподаткування до таких стандартів, що
діють у Європейському Союзі щодо тютюнових виробів, алкогольних напоїв та пива;
2) зменшення споживання алкогольних напоїв та тютюнопаління серед населення
України, що покращить стан здоров’я її громадян; 3) збільшення доходів державного
бюджету.
Проект Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (стаття 352) передбачає
поступове наближення акцизних ставок на тютюнові вироби. Наразі в Україні середня
ставка акцизу складає біля 20 євро на 1000 сигарет, тоді як в ЄС мінімальна ставка
дорівнює 64 євро, а протягом 2014-2018 років в усіх країнах ЄС вона буде підвищена до
90 євро. Для того, щоб досягти рівня ЄС хоча б у 2020 році, Україні потрібно щорічно
підвищувати ставку акцизу на сигарети не менш, ніж на 30%.
В Європейському Союзі Директивою 92/84/ЕЕС від 19.10.1992 встановлені
мінімальні ставки акцизу на алкогольні напої (крім вина, пива та проміжних виробів) на
рівні 5,5 євро (=71,5 гривні, при курсі 1 євро=13 гривень) на 1 літр 100% спирту. На
"проміжні продукти" мінімальна ставка акцизу встановлена на рівні 0,45 євро (= 5,85
гривні) на 1 літр виробу.
Директивою 92/84/ЕЕС від 19.10.1992 також встановлено мінімальну ставку
акцизу на пиво 1,87 євро (=24,3 гривні при курсі 1 євро=13 грн.) на 100 літрів/ 1 градус
чистого алкоголю в кінцевому продукті. Мінімальні ставки акцизу в ЄС на пиво були
встановлені у 1992 році, тому Єврокомісія пропонує збільшити цю ставку відповідно до
рівня інфляції за останні 20 років, яка становить близько 50%, тобто мінімальна ставка
має збільшитися до 2,8 євро (=36 гривень). Наразі в більшості країн ЄС ставки акцизу
на пиво суттєво перевищують встановлений у 1992 році мінімальний рівень. В Україні
з 2013 року діяла ставка акцизу на пиво на рівні 0,87 гривні на 1 літр пива. При
середньому вмісті алкоголю 5%, ставка дорівнює 1,34 євро на 100 літрів/ 1 градус
чистого алкоголю в кінцевому продукті, що суттєво менше мінімальної ставки ЄС 1992
року. Чинна схема акцизного оподаткування пива в Україні сприяє вживанню більш
міцного пива, що негативно впливає на громадське здоров’я. Рівень ставки акцизу на
пиво в 2014 році в Україні є суттєво меншим, ніж в усіх сусідніх країнах.
Крім того, у 2006 році Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ВООЗ із
боротьби проти тютюну (РКБТ). Відповідно до Статті 6 РКБТ, Україна має
запроваджувати заходи, що включають здійснення податкової і цінової політики
стосовно тютюнових виробів для того, щоб сприяти досягненню цілей охорони
здоров’я, які передбачають скорочення споживання тютюну. Завдяки кільком суттєвим
підвищенням ставок акцизу у 2008-2012 роках, середня ставка акцизу на сигарети
зросла у 8 разів, що дозволило суттєво зменшити поширеність куріння: за даними
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Державної служби статистики, кількість курців серед осіб старших від 12 років
зменшилася з 10,07 млн. 2008 року до 8,35 млн. 2012 року, або на 17%.
В багатьох країнах світу було успішно застосовано заходи, які ефективно
зменшили тягар викликаних алкоголем та тютюном проблем. У спільному документі,
підготованому ще 2011 року Світовим економічним форумом та Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, визначено основні стратегії, здатні зменшити шкоду,
яку завдає споживання алкоголю та тютюну. Найбільш ефективною з цих стратегій є
обмеження економічної доступності алкоголю і тютюну шляхом підвищення податків і
цін.
Досвід України переконливо доводить дієвість такої стратегії. У 2005-2008
роках, за даними Державної служби статистики, від зазначених чотирьох прямо
пов’язаних зі вживанням алкоголю причин (розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю; алкогольна кардіоміопатія, випадкові отруєння та дія алкоголю,
алкогольна хвороба печінки) щорічно помирало більше 24 тисяч людей на рік.
Починаючи з 2009 року кількість таких смертей поступово зменшилася і в 2011 році
скоротилася до 11 752. Аналогічні тенденції мали показники смертності від непрямо
пов’язаних із вживанням алкоголю причин, таких як нещасні випадки, ДТП, пневмонія,
туберкульоз, хвороби печінки тощо. Основною причиною такого скорочення
смертності стало зменшення економічної доступності алкоголю завдяки збільшенню
більш ніж на 100% акцизів на алкогольні напої в 2009-2011 роках. Зменшення
смертності від алкогольних отруєнь та інших причин показує, що відбулося скорочення
вживання алкоголю загалом, тобто зменшення продажу легальних алкогольних напоїв
лише не було компенсовано збільшенням вживання нелегального алкоголю.
Дані міжнародного опитування "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської
молоді" (HBSC) свідчать про зниження споживання алкоголю серед підлітків в Україні
в 2006-2010 роках. Однією з основних причин зменшення споживання алкоголю серед
підлітків було підвищення ставок акцизу на пиво і алкогольні напої в Україні у 20092010 роках. Проте, незважаючи на зменшення рівнів споживання слабоалкогольних
напоїв і пива серед підлітків, у 2010 році Україна займала перше місце серед 38 країн
HBSC за показником споживання слабоалкогольних напоїв і друге місце за показником
споживання пива підлітками.
Незважаючи на скорочення обсягу вживання алкоголю, завдяки збільшенню
ставок акцизу, надходження до державного бюджету від акцизів на алкогольні напої у
2008-2012 роках зросли з 3,9 млрд. гривень до 5,9 млрд. гривень, а від акцизів на пиво:
з 0,86 млрд. гривень до 2,18 млрд. гривень.
Завдяки підвищенню ставок тютюнових акцизів у 2008-2012 роках, доходи
державного бюджету України від акцизів на тютюнові вироби зросли у сім разів: з 2,44
млрд. гривень 2007 року до 17,9 млрд. гривень 2013 року при скороченні реалізації за ці
роки з 124 млрд. до 75 млрд. сигарет.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про
рекламу"" (щодо реклами вина виноградного)"
Номер, дата реєстрації: 4544 від 25.03.2014
Ініціатор: Народний депутат України Дмитрук М.І.
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Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про
рекламу" (щодо реклами вина виноградного)" (далі – проект Закону) підготовлений з
метою підтримки вітчизняного товаровиробника у реалізації продукції на рівні
європейських стандартів, забезпечення рентабельності та конкурентоспроможності
виробництва.
Проект Закону спрямований на упорядкування рекламування вин виноградних
натуральних (крім вин натуральних з доданням спирту та міцних (кріплених)).
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Виноградарство
України
–
традиційна,
найбільш
ефективна
та
високоприбуткова галузь сільськогосподарського виробництва, яка з давніх часів
забезпечує населення цінними незамінними продуктами харчування, сировиною
переробну промисловість і відіграє важливу роль у наповненні коштами державного та
місцевих бюджетів.
Сьогодні рівень розвитку виноградарства в Україні значно поступає світовому
рівню. Впровадження передових технологій виробництва винограду вітчизняні
підприємства почали лише з 2000 року, на відміну від планомірного удосконалення
таких технологій за кордоном з початку 70-х років минулого століття. Цим і
пояснюється те, що сьогодні українські товаровиробники ще не вийшли на
конкурентоспроможний рівень. А в разі припинення фінансування з боку держави
Україна через 7-8 років втратить промислове виробництво винограду і поставить
внутрішній ринок продукції цієї культури у повну залежність від імпорту.
Аналізом зростання імпорту винопродукції в Україну встановлено, що імпорт
вина і шампанського перевищує їх критичні обсяги: вина на 11,2%, шампанського на
64,6%, тоді як по коньяку імпорт менше критичного обсягу на 9,1% (експорт
винопродукції вітчизняного виробництва складає тільки 5-15%). Таке перевищення
вкрай негативно впливає на вітчизняне виробництво, оскільки в цьому випадку імпорт
частково заміщає долю вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку. На думку
експертів ринку, така ситуація буде спостерігатися і в майбутньому, тобто доля
імпортної продукції на українському ринку буде зростати, тому що в Україні сьогодні
склалися сприятливі умови для успішної діяльності імпортерів.
Разом з тим, суттєво на розвиток виробництва впливає заборона реклами вин
виноградних.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
(щодо торгівлі виноробною продукцією)
Номер, дата реєстрації: 4545 від 25.03.2014
Ініціатори: Народний депутат України Дмитрук М.І.
Метою прийняття законопроекту є захист прав вітчизняних виробників
виноробної продукції та надання споживачу права вибору у закладах громадського
харчування вітчизняної виноробної продукції.
Проект Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо торгівлі виноробною продукцією)
підготовлений у зв’язку з необхідністю захисту вітчизняного виробника виноробної
продукції.
Протягом останніх років вітчизняні виноробні підприємства знаходяться у вкрай
тяжкому стані. Виробництво тихих вин в Україні знижується катастрофічними темпами
протягом двох останніх років поспіль. У 2011 році виробництво знизилось на 41% по
відношенню до 2010 року, у 2012 році –на 25% до 2011 року, а у 2013 році – ще на
10% до 2012 року.
Так за два роки в результаті стрімкого падіння виробництва загальний обсяг
виробництва тихих вин становить лише 44% від обсягів 2010 року, і досягло свого
абсолютного мінімуму за останні 8 років. Всі багатолітні зусилля з розвитку галузі
були зведені нанівець.
Одна з головних причин такого становища – жорстка конкуренція з боку
імпортних алкогольних напоїв, що завозяться як з країн Європейського Союзу, країн
Нового Світу, так і з інших країн за значної підтримки торгівельних мереж, що ще
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додатково погіршує ситуацію дискримінаційним відношенням до закупівель
вітчизняних виноробних товарів.
Так, питома вага у продажах продукції вітчизняного виробництва в окремих
торгівельних мережах України за 2012 рік скоротилася з 75% до 63%. Дана тенденція
продовжувалась і у 2013 році.
В Україні діє п.3 ст.389 ГКУ, ст.7. Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність"
відповідно до яких запроваджується захист національного товаровиробника від
імпорту, який завдає або може завдати істотної шкоди національним
товаровиробникам. У зв’язку з чим і пропонуємо відновити положення національного
виробника на внутрішньому ринку. Через щорічне збільшення обсягів імпорту,
вітчизняний товаровиробник поступово витісняється з ринку. Навіть за умови
маркетингової підтримки відбувається падіння продажів вітчизняної групи більшості
товарів. Це призводить до фінансової стагнації вітчизняних підприємств та соціальної
кризи. Експансія імпорту нищить вітчизняне виробництво. Через збільшення імпорту
дефіцит платіжного балансу України збільшується з кожним роком майже в два рази.
У наслідок зростання обсягів імпорту алкогольної продукції в Україну та
створення торговельними мережами найбільш сприятливих умов для реалізації товарів
закордонного походження, частка національного товаровиробника на внутрішньому
ринку України була суттєво скорочена, що призвело до поглиблення негативного
становища вітчизняної виноробної галузі та загрози заподіяння значної шкоди
національному товаровиробникові.
Вказана тенденція явно виражена в сегменті тихих вин. Інші сегменти
виноробної продукції, такі як: ігристі вина, коньяки та бренді, також почали зазнавати
негативного впливу від зазначених явищ.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Лісового кодексу України та
Земельного кодексу України" (щодо посилення заходів по охороні лісів)
Номер, дата реєстрації: 4568 від 26.03.2014
Ініціатор: Народний депутат України Сікора О.М.
Особливі нарікання із сторони місцевого населення та правоохоронних органів
викликає пагубна практика передачі лісів до приватної власності, в результаті чого
місцеве населення у багатьох регіонах України (Київська, Черкаська області, АР Крим,
Карпати та інші) позбавлене можливості збирати у сусідніх з їх селами лісах, які стали
приватними, навіть гриби та ягоди. Все це має не тільки серйозні негативні наслідки,
але й сприяє нагнітанню соціальної напруги, постійних конфліктів та росту корупції.
У зв’язку з вище викладеним необхідно відмінити купівлю у приватну власність
державних лісів. Законопроект не приведе до дублювання функцій та не потребує
додаткових матеральних витрат.
У 2006 р. в Україні була прийнята нова редакція
Лісового кодексу України. Вона послабила роль держави в охороні лісів, ввела
приватну власність на ліс, що значно погіршило охорону важливих в екологічному,
водоохоронному, санітарно-гігієничному, грунтозахисному та рекреаційному значенні
категорій лісів – лісів зелених зон навколо населенних пунктів, лісів зон санаторної
охорони лікувально-оздоровчих територій та інших.
Результатом стало різке скорочення зелених зон навкруги населених пунктів
(тільки навкруги Києва і Харкова ліси зелених зон за останні три роки скоротились в 2
рази), ссуви, ліси лікувально-оздоровчих територій в Криму зменшилися втричі.
Помилки, допущені в новій діючій редакції Лісового кодексу є головною причиною
того, що відсоток лісистості в Україні становиться одним з найнижчих в Європі.
http://zakon.rada.gov.ua

1 квітня
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17.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру"
Чинний Закон України від 17.06.1999 № 758-XIV "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін,
доповнень та виключень і втратив свою комплексність.
Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" викликана у
зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру.
Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні
законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та
національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А",
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного
цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими
чинними законодавчими актами.
Також потребують законодавчого врегулювання питання поставки на
внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в
межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на
внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю.
Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі
через неврегульованість багатьох питань, носять загрозливий характер і можуть
призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва
цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.
Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
Зазначений законопроект розміщено на офіційному WEB-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Пропозиції та зауваження можна надсилати протягом місяця з дня
оприлюднення за поштовими адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент продовольства Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України,
електронна
адреса:
fooddept@minapk.gov.ua (виконавець Стародуб Тетяна Василівна, тел (044) 226-27-72).
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, електронна адреса:
mail@dkrp.gov.ua
Метою та основним завданням проекту Закону є:
забезпечення продовольчої безпеки держави цукром вітчизняного виробництва;
забезпечення функціонування ринку фабричних цукрових буряків та цукру на
засадах поєднання вільної конкуренції і державного регулювання з метою
збалансування інтересів суб'єктів господарювання, держави та споживачів;
формування сприятливої для ринку фабричних цукрових буряків та цукру,
інвестиційної, кредитної та цінової політики, створення реальних передумов для
оптимального функціонування галузі в майбутньому;
захисту внутрішнього ринку цукру та національного товаровиробника;
врегулювання питання реалізації цукру, виробленого понад квоту "А";
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збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки
цукру на внутрішній ринок (квота "А");
скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А", оскільки
цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного цінового регулювання і
затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими чинними законодавчими
актами
Чинний Закон України "Про державне регулювання виробництва і реалізації
цукру" за період з дати його прийняття зазнав ряд змін, доповнень та виключень і
втратив свою комплексність.
Необхідність розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (далі – проект
Закону) виникла у зв’язку зі змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках
цукру.
Найбільш проблемними питаннями цукрової галузі, які потребують сьогодні
законодавчого врегулювання, є питання захисту внутрішнього ринку цукру та
національного товаровиробника, реалізація цукру, виробленого понад квоту "А",
збереження та удосконалення механізму квотування виробництва і поставки цукру на
внутрішній ринок (квота "А"), скасування мінімальних цін на цукрові буряки та цукор
квоти "А", оскільки цукор (буряковий) відноситься до переліку об'єктів державного
цінового регулювання і затвердження рівня мінімальних цін передбачено іншими
чинними законодавчими актами.
Поряд з цим потребують законодавчого врегулювання питання поставки на
внутрішній ринок цукру, виробленого із цукру-сирцю з тростини, ввезеного в Україну в
межах тарифної квоти СОТ в обсязі 267,8 тис. тонн, та цукру, який надходить на
внутрішній ринок в рамках двосторонніх угод про вільну торгівлю.
Відповідно до чинного Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" обсяги виробництва цукру, що поставляється на
внутрішній ринок України, обмежується квотою "А".
Для гарантованого і стабільного забезпечення внутрішнього ринку буряковим
цукром власного виробництва та з метою захисту національних товаровиробників
пропонується у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
державне регулювання виробництва і реалізації цукру" зберегти квоту "А" на
виробництву та поставку цукру на внутрішній ринок.
Квота "А" є державним інструментом, який на ринкових засадах при
правильному адмініструванні дає можливість здійснювати регулювання внутрішнього
ринку цукру, легалізує і дисциплінує поведінку гравців на ринку цукру.
Через механізм квотування виробництва і поставки цукру на внутрішній ринок
держава забезпечує якість та безпечність продукції, яка надходить на ринок, оскільки
цим визначається конкретний виробник цукру, який проходить технічне обстеження і
несе відповідальність за безпечність і якість продукції по всьому ланцюгу від
виробництва до кінцевого споживача.
Квота "А" сприяє залученню інвестицій та кредитних ресурсів для фінансування
галузі, виступаючи при цьому стабілізуючим чинником, удосконалює і дисциплінує
взаємовідносини між товаровиробниками, виробниками цукру, торгівлею та державою.
Цукровий ринок України продовжує функціонувати з надмірною кількістю
операторів та посередників. Оптовою торгівлею цукром займаються цукрові заводи,
сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи, постачальники матеріальнотехнічних ресурсів та інші суб’єкти господарювання.
В Україні майже 60 відсотків від загального обсягу вироблених цукрових
буряків переробляється за давальницькою схемою, що деформує ринок і сприяє
корупції.
Неконтрольоване функціонування ринку цукру, відсутність повного обліку
операцій з його реалізації, неконтрольоване (понад встановлену квоту) надходження
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цукру на внутрішній ринок призвели у 2011 маркетинговому році до перенасичення
внутрішнього ринку та демпінгових процесів, зниження оптово-відпускних цін на
цукор до рівня, який не покриває витрат на його виробництво. Зазначені чинники стали
фактором збитковості переважної кількості підприємств цукробурякового комплексу.
Негативні тенденції, які сьогодні наростають у бурякоцукровому комплексі
через неврегульованість вищезазначених питань, носять загрозливий характер і можуть
призвести до зниження зацікавленості вітчизняних товаровиробників до виробництва
цукрових буряків та цукру, і в подальшому до знищення цукрової галузі.
Врегулювати порушені питання пропонується шляхом внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
http://minagro.gov.ua/
19.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) рослинного походження, у тому числі грибів"
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “
Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої органічної продукції
(сировини) рослинного походження, у тому числі грибів” розміщено в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, Рудюк А.М. т.279 82 89.
e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових,
агротехнологічних, економічних та соціальних основ виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) фізичними або юридичними особами, вимог щодо
вирощування органічної продукції, придатності ґрунтів, їх обробітку та удобрення,
відбору насіння та посадкового матеріалу, захисту рослин.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних
правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного
походження, у тому числі грибів” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до
частини третьої статті 14 Закону України “Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол
№ 61).
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
вимог до виробників в процесі виробництва непереробленої органічної продукції
відповідно до діючого законодавства.
http://minagro.gov.ua/
25.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 672"
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р. № 672" Мінагрополітики України оголошує про його
публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додатки до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 672" підготовлено з
метою створення умов для введення ліквідаційної процедури до підприємств спиртової
та лікеро-горілчаної галузі у зв’язку із відсутністю перспектив для відновлення їх
функціонування, що дозволить підвищити ефективність функціонування спиртової
галузі в цілому, забезпечити погашення кредиторської заборгованості підприємств боржників, у тому числі до бюджетів усіх рівнів.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня
2010 р. № 672" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001, тел/факс 044-226-27-53, Хомічак Людмила Володимирівна, E-mail:
homichak@minapk.gov.ua.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект постанови підготовлено з метою створення умов для введення
ліквідаційної процедури до підприємств спиртової та лікеро-горілчаної галузі у зв’язку
із відсутністю перспектив для відновлення їх функціонування, що дозволить підвищити
ефективність функціонування спиртової галузі в цілому, забезпечити погашення
кредиторської заборгованості підприємств - боржників, у тому числі до бюджетів усіх
рівнів.
Протягом останніх років частина підприємств спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості не здійснюють виробничу діяльність, що призвело до важкого
фінансового стану, накопичення кредиторської заборгованості та порушення щодо них
провадження у справі про банкрутство.
У зв’язку із цим реорганізація таких підприємств, які відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 672 "Про утворення Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості" (далі - постанова)
реорганізуються шляхом приєднання до Державного підприємства "Укрспирт"
(додаток 1 до постанови) та шляхом виділу майна, з використанням якого
виготовляється підакцизна продукція, і передачі такого майна до Державного
підприємства "Укрспирт" (додаток 2 до постанови), унеможливилася.
Крім цього, виділення майна боржника та передача його до ДП "Укрспирт"
призведе до зменшення обсягу майна, що може увійти до ліквідаційної маси, за
рахунок якого здійснюється погашення кредиторських вимог. Це, у свою чергу, матиме
наслідком порушення інтересів кредиторів цих боржників, для погашення
кредиторських вимог яких не вистачить майна.
Зважаючи на незадовільний технічний стан технологічного обладнання окремих
підприємств спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, відсутність перспектив
стосовно їх функціонування у зв’язку із відсутністю ринків збуту готової продукції,
єдиним шляхом вирішення питань щодо погашення їх кредиторської заборгованості є
введення ліквідаційної процедури таких підприємств в порядку, встановленому чинним
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законодавством, що дозволить забезпечити інтереси кредиторів підприємств боржників.
У зв’язку із цим проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 672"
(далі - проект постанови) пропонується виключити із додатка 1 до постанови - ДП
"Торговий дім "Сіверщина", ДП "Укрспиртпостач" та ДП "Крисківський спиртовий
завод" та із додатка 2 до постанови - ДП "Вінницький лікеро-горілчаний завод",
Державне підприємство Карапчівський спиртовий завод та Чернівецьке обласне
державне об’єднання спиртової та лікеро - горілчаної промисловості, щодо якого
відкрито ліквідаційну процедуру згідно з постановою Господарського суду
Чернівецької області від 07.11.2013 по справі № 3/380-295/6.
http://minagro.gov.ua/
26.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні
об’єкти до місцевих бюджетів"
Для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за
водні об’єкти до місцевих бюджетів", підготовленого на виконання пункту 3 Розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про аквакультуру" Міністерство
аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001, www.minagro.gov.ua).
2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м.
Київ, 04053, виконавець Мирко Інна Петрівна, 484-63-50, e-mail: Inna_Mirko@ukr.net).
Метою прийняття проекту Закону є приведення положень Бюджетного кодексу
України до положень Водного кодексу України у зв’язку із зміною підходу надання в
оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою та додаткове наповнення
місцевих бюджетів за рахунок орендної плати за водні об’єкти, що знаходяться на
території села, селища, міста, району, області, забезпечення заінтересованості органів
місцевого самоврядування у впорядкуванні, а також раціональному використанні
водних об’єктів.
Зазначений проект Закону розроблено Державним агентством рибного
господарства України на виконання пункту 3 розділу VI “Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України “Про аквакультуру”, за яким Верховна Рада України
доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював
питання щодо справляння орендної плати за водні об’єкти (їх частини) та її
зарахування до відповідних місцевих бюджетів.
Законом України "Про аквакультуру" шляхом внесення змін до Водного кодексу
України змінено підхід надання водних об’єктів в оренду, а саме: водні об’єкти
надаватимуться у користування за договором оренди земель водного фонду на
земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою органами, що здійснюють
розпорядження земельними ділянками під водою згідно з повноваженнями, визначені
Земельним кодексом України. Тобто в оренду водні об’єкти разом із земельними
ділянками під ними, прибережними захисними смугами, смугами відведення
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надаватимуться органами, що розпоряджаються земельними ділянками під водним
об’єктом, прибережних захисних смуг, смуг відведення одній й тій ж особі.
У зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із
земельною ділянкою існує необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до відповідних бюджетів тих
територій, де знаходяться водні об’єкти. Це стане додатковим джерелом наповнення
місцевих бюджетів, забезпечення заінтересованості органів місцевого самоврядування
у впорядкуванні, а також раціональному використанні водних об’єктів.
http://minagro.gov.ua/
26.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
змін до статті 288 Податкового кодексу України (щодо орендної плати за
водогосподарські об’єкти)"
Для отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України (щодо орендної плати за
водогосподарські об’єкти)", підготовленого на виконання пункту 3 Розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про аквакультуру" Міністерство
аграрної політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту Закону розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.
minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (вул. Хрещатик 24,
м. Київ, 01001, www. minagro.gov.ua).
2. Державне агентство рибного господарства України (вул. Артема, буд. 45-А, м.
Київ, 04053, виконавець Мирко Інна Петрівна, 484-63-50, e-mail: Inna_Mirko@ukr.net).
Метою прийняття проекту Закону є оптимізація сплати суб’єктам аквакультури
орендної плати за використання земель водного фонду під рибницькими
господарствами (комплексами рибогосподарських технологічних водойм, інших
виробничих будівель та споруд).
Зазначений проект Закону розроблено Державним агентством рибного
господарства України на виконання пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про аквакультуру", за яким Верховна Рада України
доручила Уряду розробити та подати до парламенту законопроект, який би врегулював
питання щодо зменшення розміру орендної плати за землі водного фонду державної та
комунальної власності.
Рибницькі ставові господарства здебільшого розташовані у поймах водних
артерій (річок, каналів, струмків, лиманів, озер тощо), заболочених територіях, ярах та
низинах. Для їх будівництва були виділені землі, не придатні до сільськогосподарської
або іншої діяльності – руслові та поіменні ділянки, болота, яри, низини, вимочки та
чагарники.
Фактично у рибницьких ставкових господарствах лише 50-70 % земель
використовуються для отримання рибопродукції. До інших земель відносяться ділянки
під допоміжними ставками та спорудами, захисними смугами, заболоченими
ділянками, зонами підтоплення, ділянками, що заросли очеретом та чагарниками тощо.
Відповідно до чинного законодавства річна сума орендної плати за землі
водного фонду складає не менше трикратного розміру земельного податку та не більше
12 відсотків нормативної грошової оцінки, а в разі коли земельна ділянка отримана на
конкурентних засадах, орендна плата може перевищувати граничний розмір.
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На сьогоднішній день, якщо укласти договір оренди земельної ділянки під
рибницьким ставом, розташованої за межами населеного пункту, наприклад в
Житомирській області, то орендна плата за 1 гектар землі становитиме від 124 до
майже 1 700 гривень в рік, разом з тим сплачується оренда водного об'єкта - 550
гривень та плата за користування гідротехнічними спорудами (середньо виважена
величина плати за гідроспоруди, що розташовані на 1 гектарі ставкового фонду) - 256
гривень. Всього за комплекс рибогосподарської водойми суб'єкт аквакультури повинен
сплатити від 930 до 2506 гривень за 1 га у рік.
Однак, суб'єкт господарювання теоретично може отримати прибуток від
реалізації риби від 5 000 до 20 000 з 1 гектара водного дзеркала (лише «корисної»
площі) лише на третій рік вирощування, оскільки середній термін вирощування
товарної риби складає 30 місяців. При цьому від 38 до 56 % від вищезазначеного
прибутку суб’єкт господарювання має сплатити тільки за користування комплексом
рибогосподарської водойми, а саме: за землю, за водний об’єкт і гідротехнічні споруди,
а враховуючи інші виробничі витрати (заробітна плата, електроенергія, паливномастильні матеріали, корма, добрива, інші витрати та податки), це робить діяльність з
вирощування риби збитковою.
У зв'язку з цим, законопроектом запропоновано встановити розмір орендної
плати для земельних ділянок, що використовуються для аквакультури (рибництва), у
розмірі 3 відсотки нормативної грошової оцінки, як і для земель
сільськогосподарського призначення.
Реалізація законопроекту дозволить оптимізувати орендну плату за землі
водного фонду під рибницькими господарствами (комплексами рибогосподарських
технологічних водойм, інших виробничих будівель та споруд), і, як наслідок,
підвищить ефективність роботи рибної галузі.
http://minagro.gov.ua/
27.03.2014
Повідомленням про оприлюднення Проекту Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України" Мінагрополітики України оголошує про його
публікацію.
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"
підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою
адаптації законодавчих актів України між собою щодо спеціального використання
водних біоресурсів загальнодержавного значення і реалізації Плану організації
виконання Закону України від 08 липня 2011 року № 3677-VI "Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року, та розпорядження Кабінету
Міністрів України 28 грудня 2011 року № 1345 "Про затвердження орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2012 рік".
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua.) та
Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001. E-mail: www.minagro.gov.ua.
Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45-а,
Плічко В.Ф. 484-63-50. E-mail: plichko_V@ukr.net
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Метою прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України" є узгодженість законів України "Про тваринний світ", "Про рибу, інші водні
живі ресурси та харчову продукцію з них", "Про природно-заповідний фонд України"
між собою та правового врегулювання спеціального використання водних біоресурсів
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України"
підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою
адаптації законодавчих актів України між собою щодо спеціального використання
водних біоресурсів загальнодержавного значення і реалізації Плану організації
виконання Закону України від 08 липня 2011 року № 3677-VI "Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 року, та розпорядження Кабінету
Міністрів України 28 грудня 2011 року № 1345 "Про затвердження орієнтовного плану
законопроектних робіт на 2012 рік".
http://minagro.gov.ua/
27.03.2014
Повідомленням про оприлюднення Проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічних морських
водоростей"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічних
морських водоростей" Мінагрополітики України оголошує про її публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних
правил виробництва органічних морських водоростей" розроблено відповідно до
частини другої статті 21 Закону України від 03 вересня 2013 року № 425-VII "Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації
вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Детальних правил виробництва органічних морських водоростей»
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України (www.minagro.gov.ua.) та Державного агентства рибного
господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів
України та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
E-mail: www.minagro.gov.ua.
Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45-а,
Бойко А.Ф. 484-63-50.
E-mail: SNAIPS@i.ua
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних,
економічних та соціальних основ виробництва органічних морських водоростей
фізичними або юридичними особами, детальних вимог щодо збирання та виробництва
такої продукції.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних
правил виробництва органічних морських водоростей" (далі – проект постанови)
розроблено відповідно до частини другої статті 21 Закону України від 03 вересня 2013
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року № 425-VII "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини" та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до діючого
законодавства, а також забезпечить передумови органічного виробництва морських
водоростей в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної
продукції.
http://minagro.gov.ua/
27.03.2014
Повідомленням про оприлюднення Проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції
(сировини) аквакультури"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної
продукції (сировини) аквакультури" Мінагрополітики України оголошує про її
публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних
правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури" розроблено
відповідно до частини другої статті 20 Закону України від 03 вересня 2013 року № 425VII "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"
та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації
вищезазначеного Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції
(сировини) аквакультури" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та
Державного агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів
України та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001. E-mail: www.minagro.gov.ua.
Державне агентство рибного господарства України, м. Київ, вул. Артема, 45-а,
Бойко А.Ф. 484-63-50. E-mail: SNAIPS@i.ua
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних,
економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини)
аквакультури фізичними або юридичними особами, вимог щодо утримання, годівлі,
лікування та виробництва продукції аквакультури.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних
правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури” (далі – проект
постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 20 Закону України від 03
вересня 2013 року № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол
№ 61).

2014 року
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Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання питання
вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до
діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічної
аквакультури в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної
продукції.
http://minagro.gov.ua/
31.03.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської
діяльності, під час провадження яких здійснюються обіг та застосування
фумігантів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів
господарської діяльності, під час провадження яких здійснюються обіг та застосування
фумігантів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство
аграрної політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Цей проект в першу чергу, посилить національну безпеку при обігу та
використанні фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в
газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового
ураження.
Крім того, надасть можливість суб’єктам господарювання, здійснювати
ліцензований вид господарської діяльності – фумігацію, не тільки об’єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які
переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й у інших
випадках.
Зазначений проект разом з аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
Україниwww.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, 01001, м. Київ, вул.
Хрещатик 24, e-mail: post@golovderzhkarantyn.gov.ua та Державна служба України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м.
Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua. Виконавець Чайковський В.М., телефон 52431-07.
Метою прийняття цього проекту Закону є посилення національної безпеки при
обігу фумігантів - особливо небезпечних хімічних препаратів, які по своїй дії в
газоподібному стані повністю охоплюють товар та можуть діяти як зброя масового
ураження, та правове врегулювання роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
Крім того, прийняття законопроекту надасть можливості суб’єктам
господарювання професійно здійснювати ліцензований вид господарської діяльності –
фумігацію не тільки об’єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин
рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, а й в
інших випадках.
Проект Закону розроблено з метою врегулювання дієвого контролю за обігом
фумігантів та за пропозицією Ради підприємців при Кабінетові Міністрів України,
Всеукраїнської громадської організації "Фумігаційна асоціація" та Громадської
організації "Українська асоціація фумігації і захисту рослин".
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За останній період в Україні побільшало випадків отруєння людей засобами
захисту рослин від шкідників при застосуванні особливо небезпечного методу обробки
– фумігації.
Фумігація – це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю
або головним чином охоплює товар. При фумігації застосовують високотоксичні
пестициди (фуміганти), які відносяться до речовин 1-го класу небезпеки та діють на
ентомологічні організми через органи дихання.
За рахунок хімічного впливу на життєві процеси дія фумігантів може завдавати
довготривалої шкоди або призводити до смертельних наслідків тварин та людей.
Необхідно зауважити, що існують інсектициди фумігантної дії для обробки
продуктів харчування, в складі яких відсутні сигнальні елементи (запах, колір), що є
також небезпечним при використанні.
Особливе занепокоєння викликає вільний продаж фумігантів на ринку України
та їх зручність і простота у використанні, оскільки таблетки або плейтси починають
діяти, виділяючи токсичний газ, з моменту взаємодії з атмосферним повітрям, що може
призводити до використання цих препаратів не за призначенням, в тому числі і в
терористичних цілях.
На сьогоднішній день законодавчо врегульовано ліцензований вид
господарської діяльності – фумігація виключно об’єктів регулювання, що визначені
Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон
України та карантинні зони.
В інших випадках фуміганти можуть застосовуватись без контролю. Крім того,
ці препарати можуть продаватись в роздріб та використовуватись будь-якими особами.
Ця проблема потребує уваги та державного регулювання шляхом внесення змін
до законів України "Про карантин рослин" та "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", "Про пестициди і агрохімікати".
http://minagro.gov.ua/
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28.03.2014
Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ експортерам зерна
27 березня 2014 р., на вечірньому пленарному засіданні Верховна Рада України
все ж внесла до порядку денного і проголосувала законопроект № 4576 "Про
запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні".
Даним законом скасовується відшкодування ПДВ для експортерів зернових,
проте зберігається спеціальний режим сплати даного податку виробниками зерна (ПДВ
акумулюється на спеціальних рахунках сільгосппідприємств ).
Перед голосуванням Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк нагадав депутатам, що
минулого року ніхто експортерам з Державного бюджету нічого не відшкодовував. При
цьому, зростання валового сільськогосподарського виробництва склало 13 %.
"Минулого року село продемонструвало високі показники зростання і
прибутковості без відшкодування ПДВ. Ми пропонуємо зробити те ж і цього року, а не
давати трейдерам 5 млрд. гривень", - сказав він.
У свою чергу, міністр фінансів України Олександр Шлапак заявив, що Уряд все
ж врахував позицію аграріїв і звільнив їх від сплати ПДВ не до 1 січня 2016 р., а до 1
січня 2015 р., маючи на увазі при цьому, що наступного року відбудеться перехід на
більш цивілізовану систему оподаткування в АПК.
Раніше, 19 грудня 2013 Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу ,
згідно з якими аграрії отримали право на відшкодування ПДВ при операціях із зерном з
1 січня 2014 р. Проте в проекті змін до закону "Про державний бюджет на 2014 рік"
Кабмін запропонував відстрочити цю норму до 2016 року.
Нульовий ПДВ для операцій із зерном діяв з 2011 р. При цьому з скасуванням
ПДВ було скасовано і відшкодування цього податку зернотрейдерам .
Інформаційна компанія "ПроАгро"
27.03.2014
Кабмін пропонує призначити Л. Козаченка на посаду віце-прем'єр-міністра
України
Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради пропозицію про призначення
Леоніда Козаченка на посаду віце-прем'єр-міністра України. Документ підписаний
прем'єр -міністром Арсенієм Яценюком і зареєстрований у ВР 27 березня 2014 за №
4577.
В даний час Л. Козаченко очолює Українську аграрну конфедерацію, а також
Громадську раду при Міністерстві аграрної політики і продовольства. Крім того, є
головою Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.
У 2001-2002 рр.. Л. Козаченко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України з
аграрних питань в уряді А. Кінаха.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
27.03.2014
Мінагропрод України та Американська торгівельна палата домовилися
спільно вирішувати проблеми бізнесу
26 березня керівництво Міністерства аграрної політики та продовольства
України провело зустріч з представниками Американської торгівельної палати в
Україні, за результатами якої було досягнуто домовленості про спільне вирішення
проблем бізнесу.
Як наголошується в повідомленні, під час зустрічі були розглянуті питання
скасування дозволів на імпорт та введення дозволу на реекспорт продукції з України, а
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також спрощення процедури отримання дозволу на експорт для харчових продуктів
тваринного походження.
Віце -президент Палати з питань стратегічного розвитку Тарас Качка
запропонував невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України проект закону
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових
продуктів", який передбачає приведення системи безпеки харчових продуктів в Україні
у відповідність з європейськими стандартами і практиками, а також створити
ефективну систему державного контролю. На його думку, без прийняття цього
законопроекту експорт української продукції на європейські ринки буде практично
неможливий.
Також були підняті питання про скасування повторного ветеринарного
контролю готової продукції в точках продажів, оскільки такий контроль здійснюється
при випуску продукції з заводу. Було запропоновано скасувати супровід ветеринарним
свідоцтвом оброблених харчових продуктів.
У свою чергу, представниками компаній було запропоновано уникнути
дискримінаційних процедур щодо імпортних товарів, зокрема, у порядку проведення
контролю якості, і закріпити на нормативному рівні рівність процедур для імпортних
товарів і таких само, вироблених в Україні.
Крім того, були винесені на розгляд та обговорення питання дотації для
сільгоспвиробників, забезпечення умов для експорту в Європейський союз та експорту
продуктів тваринного походження в РФ.
АПК -інформ
26.03.2014
Міндоходов України створює робочу групу з оцінки реальної економіки і
скорочення кількості податків
Міністерство доходів і зборів України створює робочу групу з питань оцінки
реальної економіки і вивченню міжнародного досвіду в частині скорочення кількості
податків. Про це 26 березня заявив перший заступник міністра доходів і зборів України
Ігор Білоус.
"Ми виступаємо за те, щоб скоротити кількість податків. Але нам треба
звернути увагу на те, що є у видатковій частині, в дохідній частині бюджету. Ми
створили велику групу, яка вивчає міжнародний досвід, я доповім про це окремо. Є
кілька ідей, питання в тому, як їх реалізувати", - сказав перший заступник міністра.
При цьому він підкреслив, що ключові податки - ПДВ і податок на прибуток залишаться в будь-якому випадку.
"ПДВ, податок на прибуток - вони основні. ПДВ - це не проблема, податок на
прибуток - не проблема, якщо вони правильно адмініструються", - сказав І.Білоус.
На думку чиновника, зараз важливо не тільки скорочувати податки і податкові
ставки, а й розуміти реальний обсяг економіки.
"Я поставив завдання своїм економістам - прорахувати реальний обсяг
економіки, а не індикативний. Реальний бізнес і реальна економіка - це база, з якої
треба виходити", - підкреслив перший заступник міністра доходів і зборів України.
АПК -інформ
25.03.2014
Мінагрополітики і зернотрейдери домовилися розробити закон про
діяльність на окупованій території
25 березня 2014 р. на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань
функціонування ринку зерна було піднято питання про необхідність прийняття закону,
який би регулював діяльність підприємств на окупованій території в АР Крим.
Учасники засідання - представники великих зерноторгових компаній і
профільних асоціацій - відзначили, що суб'єкти господарської діяльності, які мають
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майно і господарські комплекси на окупованій території Криму, мають намір зберегти
економічну присутність на півострові. Зазначалося, що з метою недопущення
фінансових втрат і для врегулювання питань експорту зерна необхідно прийняти
окремий закон, який в правовому полі регламентує діяльність компаній в АР Крим.
"Усвідомлюючи всю складність ситуації з управлінням підприємствами, які
розташовані в АР Крим, прошу всіх учасників ринку зерна в найближчі дні спільно
напрацювати необхідні законодавчі ініціативи та оформити правові норми, згідно з
якими буде здійснюватися діяльність компанії на півострові. Як член уряду я надам
всю необхідну підтримку для прийняття закону про господарську діяльність на
тимчасово окупованій території", - заявив керівник аграрного відомства Ігор Швайка .
Інформаційна компанія "ПроАгро"
25.03.2014
Мінагропрод України пропонує змінити існуючу систему контролю сівозмін
Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Держземагентством
України пропонують скасувати існуючий механізм контролю за дотриманням науково
обгрунтованих сівозмін. Про це 25 березня заявив глава Мінагропроду Ігор Швайка.
"Розроблений законопроект передбачає замінити неефективний і витратний
механізм контролю за дотриманням науково обгрунтованих сівозмін з обов'язковою
розробкою відповідних проектів землеустрою. Замість цього товаровиробникам буде
запропоновано йти шляхом простого декларування дотримання нормативів
оптимального співвідношення культур у сівозмінах з урахуванням природнокліматичних умов і напрямів ведення сільгоспвиробництва", - уточнив міністр.
На його думку, пропоновані законодавчі зміни значно знизять фінансове
навантаження на аграріїв, які використовують сільгоспугіддя для товарного
виробництва .
"Їм буде надана можливість самим розробляти відповідні сівозміни з
визначенням основної культури в залежності від напрямку виробництва. Разом з тим,
для забезпечення охорони родючості грунтів пропонується зобов'язати землевласників і
землекористувачів дотримуватися нормативів оптимального співвідношення культур у
сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах", - зазначив І. Швайка .
АПК -інформ
25.03.2014
Інститут аграрної економіки прогнозує урожай зернових і зернобобових в
2014 р. в обсязі 64,2 млн.т
У 2014 р. Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
прогнозує збільшення виробництва зернових і зернобобових культур на 1,9 % - до 64,2
млн. т. Про це повідомив директор ННЦ "ІАЕ" академік НААН Юрій Лупенко.
За розрахунками вчених ННЦ "ІАЕ", зазначив експерт, при песимістичному
варіанті обсяги валового збору цих культур можуть знизитися до 59,3 млн. т, тобто до
рівня 94,2 % від урожаю 2013. Частка Криму в урожаї зернових і зернобобових в 2014
може скласти 1,5-3% , які можуть бути недоотримані у зв'язку з анексією території.
У розрізі окремих культур, повідомив Ю. Лупенко, за прогнозами інституту,
найбільше зростуть обсяги виробництва ячменю - до 8,3 млн.т. Це на 0,7 млн.т (9,7 %)
більше, ніж в 2013 р., виробництво кукурудзи зросте на 0,9 млн.т (2,8 %) і складе 31,7
млн. т., пшениці буде зібрано 21,8 млн. т, що на 2 % (0,4 млн.т) менше, ніж в минулому
році.
У 2013 р. в Україні був досягнутий найвищий валовий збір зернових і
зернобобових культур - 63,1 млн. т , відзначив академік. При цьому 96,4 % (60,7 млн.т)
їх загального виробництва забезпечили три культури: пшениці зібрано 22,3 млн.т (35,4
%), кукурудзи - 30,9 млн.т (49 %) і ячменю - 7,6 млн. т (12 %).
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Наведені дані отримані із застосуванням методики короткострокового (1-2 роки)
прогнозування, розробленої колективом Національного наукового центру "Інститут
аграрної економіки" на основі методу адаптивного моделювання. Апробація методики в
2011-2013 рр.. продемонструвала незначне відхилення між прогнозними та фактичними
показниками, що підтверджує високу достовірність прогнозу.
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований в 1956
році в м. Києві як науковий центр з розробки економічних основ формування і
здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку
агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень
економічної науки, здійснення координації досліджень і підготовки наукових кадрів. У
2004 р. Інституту надано статус національного наукового центру.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.03.2014
Мінагрополітики скорочує кількість дозвільних документів для операторів
молочного ринку
Мінагрополітики продовжує здійснювати заходи з дерегуляції підприємницької
діяльності та скорочення кількості документів дозвільного характеру, повідомляє пресслужба відомства.
В даний час підготовлені рішення, що стосуються діяльності операторів ринку
харчових продуктів. Прийом документів спростить систему державного контролю у
цьому сегменті і буде, сприяти стимулюванню вільної конкуренції на молочному
ринку, гармонізації законодавства України з міжнародним законодавством, в тому
числі законодавством ЄС, в частині видачі документів дозвільного характеру.
Міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка повідомив, що
міністерством підготовлено проекти спільних наказів, якими будуть скасовані
нормативно-правові акти, що стосуються проведення атестації виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів та ведення реєстру атестованих виробників
молочної продукції, пов'язаних з отриманням документів дозвільного характеру
(атестата виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів).
При цьому безпека і якість молочної продукції забезпечуватимуться шляхом
дотримання норм санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного законодавства,
видачі суб'єктам господарювання експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів)
з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і відповідного нагляду за
станом виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.
"Таким чином також буде спрощена система державного контролю за
підприємницькою діяльністю. Крок за кроком ми будемо зводити до мінімуму кількість
дозвільних документів у різних сегментах аграрної галузі з тим, щоб бізнес міг вільно
дихати і одночасно дотримуватися зрозумілих правил гри", - зазначив І. Швайка.
Мінагрополітики України підготовлено проекти спільних наказів "Про визнання
таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України та
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 21 січня № 23/17" і "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства
аграрної політики України, Міністерства охорони здоров'я України та Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21 січня
2005 року № 24/28/18". Зараз зазначені накази узгоджуються з Мінекономрозвитку
України та Міністерством охорони здоров'я України .
АПК -інформ
21.03.2014
Міністр агрополітики підтвердив наявність претензій Китаю до ДПЗКУ
Перевірка аудиторів в Державній продовольчо-зерновий корпорації України
(ДПЗКУ), проведена після зміни голови її правління і його заступників, підтвердила
- 24 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№90
1 квітня

наявність претензій китайської сторони щодо виконання контракту про постачання
зернових, повідомив міністра аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.
"Після відсторонення глави правління і його заступників, аудитори повідомили
інформацію, що у нас є спірна ситуація з китайською корпорацією", - сказав він в ефірі
парламентського телеканалу "Рада".
І. Швайка повідомив, що наступного тижня відбудуться зустрічі, "щоб з'ясувати,
куди пішли 500 млн. грн., виведені в офшорні корпорації".
Він уточнив, що мова йде про постачання зернових з термінами виконання в
2014 році.
Як повідомлялося, ДПЗКУ в 2012 р. домовилося з Експортно-імпортним банком
Китаю про надання кредиту $ 1,5 млрд., який планувалося використовувати на спотові і
форвардні закупівлі 4 млн.т зерна (по 2 млн.т на умовах форварда і за прямими
контрактами) для подальшого його постачання в Китай.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.03.2014
Парламент Криму націоналізував всі порти на території півострова.
Вартість фрахту виросла
Всі порти, що знаходяться на території півострова Крим, будуть націоналізовані.
Таке рішення 17 березня, прийняв розпущений ВР України парламент автономії "з
метою забезпечення стабільної роботи транспортної інфраструктури" та безпеки
мореплавання.
Постановою Держради Криму націоналізовані Керченська поромна переправа,
Керченський та Севастопольський морські рибні порти, а також Феодосійський,
Ялтинський, Севастопольський, Керченський і Євпаторійський морські торговельні
порти.
При цьому, глава Центру економічного і політичного аналізу, експерт у сфері
транспорту Олександр Кава підкреслив, що Крим - не основні експортні морські ворота
України .
"Більше 70 % вантажів припадає на порти Одеського регіону. Частка кримських
портів мізерна. Для нас особливо не критично, якщо вони будуть працювати не на
Україну. Майже всі ці вантажі можна перенаправити через інші порти", - зазначив
експерт.
За його словами, перевага Севастополя - великі глибини, більше, ніж в районі
Одеси.
"Це єдиний серйозний плюс, але він непринциповий - просто
використовуватимуть суди іншої водотоннажності. Переорієнтувати кримські потоки
на інші порти - не проблема", - резюмував О. Кава.
Forbes.ua також навів думку представника одного з найбільших зернотрейдерів,
згідно з яким працювати з кримськими портами зараз в додаток до всього і невигідно.
Події в Криму вже збільшили вартість фрахту, оскільки судна неохоче йдуть в
неспокійний регіон.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.03.2014
З втратою Криму Україна втратить 10 % потужностей з експорту зерна
У разі відділення Криму, країна втратить портові потужності з перевалки 4-4,5
млн.т зернових вантажів із загальних потужностей в 40,2 млн.тонн, тобто близько 10 %.
Про це пише Андрій Товстопят у своєму блозі в Центрі транспортних стратегій.
Насправді блокада Криму вже присутня: на прикладі транспортного сектору
видно, що переміщення вантажів з материкової частини країни на півострів і в
зворотному напрямку утруднено, як автомобільним, так і залізничним транспортом.
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Причина проста - вантажовідправники не хочуть втрачати свої вантажі в Кримському
ромбі.
У попередні два сезони (2011/12 і 2012/13 маркетингові роки) обсяг експорту
зерна та олійних культур склав 23,4 і 24,6 млн.т, що забезпечило 58,2 % і 61,2 %
завантаження потужностей - критичного завантаження не спостерігалося. Але в
поточному сезоні експортний потенціал України різко виріс до 36 млн.т зерна і олійних
на тлі рекордного врожаю. Такий обсяг експорту повинен був би завантажити
потужності зернових терміналів України на 90 %, але необхідність перевалки зерна в
обхід кримських портів призведе до 100 % завантаженні потужностей, що залишилися
материкової України. За фактом інфраструктурі з експорту зерна доведеться працювати
на межі можливостей, але з перевалкою зерна в поточному сезоні Україна впорається.
Прогнози виробництва зерна на найближчі роки обіцяють, що рекорд 2013 р. не є
останнім, тобто портове господарство з перевалки зерна доведеться форсовано
розвивати.
Найближчим часом - рахунок йде на тижні - відбудеться перерозподіл
вантажопотоків в обхід кримських портів (поки відправки зерна просто припинені). На
терміналах півострова в основному перевалює зерно, вирощене безпосередньо в Криму,
або в південно-східних областях країни. Блокада транспортного сполучення півострова
призведе до відходу вантажопотоку з східних областей до терміналів Миколаєва,
Херсона і портів Азовського моря.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.03.2014
Мінагропрод України виступає за спрощення процедури реєстрації права
на оренду земельних ділянок
Міністерство аграрної політики та продовольства України готує законопроект,
яким буде передбачено значне спрощення процедури реєстрації прав на оренду
земельних ділянок. Про це 14 березня заявив міністр аграрної політики і продовольства
України Ігор Швайка.
"Ми готуємо ряд законодавчих пропозицій, у тому числі щодо спрощення
процедури реєстрації земельних ділянок, щоб реєстрація, яка для багатьох є серйозним
обтяжливим процесом, стала непомітною", - сказав він.
За словами І. Швайки, міністерство має намір запропонувати ввести можливість
реєстрації прав на землю через Інтернет і через мережу відділень "Укрпошти" без
звернення до державних реєстраторів.
АПК -інформ
14.03.2014
Мінагропрод України ініціює ліквідацію техогляду сільгосптехніки
Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює ліквідацію
техогляду сільськогосподарської техніки. Про це 14 березня заявив міністр аграрної
політики і продовольства Ігор Швайка.
"Ми виступили з ініціативою про ліквідацію техогляду сільськогосподарської
техніки. Одночасно будемо пропонувати бізнесу добровільне декларування та ведення
реєстру сільгосптехніки", - зазначив він.
Такі заходи, на думку І. Швайки, дозволять знизити те навантаження на
агропідприємців, яке "не має нічого спільного з технікою безпеки". Акцент буде
робитися на створенні реєстру сільгосптехніки.
Також він повідомив про скасування ініціативи щодо зниження частки
комплектації сільгосптехніки з 20 % до 7,5 % для надання статусу вітчизняної.
"Це не українська техніка", - підкреслив міністр, зазначивши, що така техніка
фактично є "сірою" і збирається в Україну лише за документами.
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За його словами, Мінагропрод має намір надалі сприяти розвитку виробництва
сільськогосподарської техніки в Україні.
"У найближчі роки ми будемо максимально сприяти будівництву спільних
підприємств (з виробництва сільгосптехніки. - Ред.). А через 4-6 років ми будемо
ініціювати введення дуже високих ставок мит, що практично унеможливить ввезення
сільгосптехніки. Це концептуальна пропозиція для обговорення", - підсумував І.
Швайка.
АПК -інформ
12.03.2014
Мінагрополітики направило на узгодження 6 законопроектів для
якнайшвидшого виходу продукції вітчизняного АПК на європейський ринок
Міністерством аграрної політики та продовольства спрямовані на погодження до
центральних органів виконавчої влади 6 законопроектів, які є пріоритетними і
необхідними для прискорення євроінтеграційних процесів в галузі. Про це повідомив
міністр Ігор Швайка.
Всього, вказують у міністерстві, за участю всіх зацікавлених сторін, у тому
числі експертів, представників профільних громадських об'єднань та аграрного бізнесу,
грунтовно проаналізовано понад 20 законодавчих актів в аграрній галузі та визначено
першочергові законодавчі ініціативи.
"Враховуючи європейську орієнтацію нашої держави, вірогідність підписання
політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС і готовність відкриття Європейським
Союзом своїх ринків для українських товарів в односторонньому порядку, ми повинні
якомога швидше прийняти закони, які дозволять аграрному сектору економіки
повноцінно працювати в європейському правовому полі, а наша продукція
поставлятися на ринок європейських країн. Саме ці законодавчі ініціативи є для нас
стратегічно важливими", - зазначив Ігор Швайка.
Шість першочергових законопроектів вже направлені до центральних органів
виконавчої влади. Зокрема, це законопроекти "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів", "Про корми", "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації і реєстрації
тварин", "Про побічні продуктах тваринного походження, не призначених для
споживання людиною", "Про державний контроль у сфері забезпечення безпеки та
якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", "Про внесення змін до
Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".
Зокрема, проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо безпечності харчових продуктів" встановлює механізм простежуваності
щодо безпечності та якості харчових продуктів відповідно до вимог європейського
законодавства. Він дозволить створити належну систему контролю у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів, еквівалентну системі ЄС. Розробка та підписання ще одного
проекту, розробленого міністерством, продиктована необхідністю гармонізації
законодавства України із законодавством ЄС. Це стосується законопроекту "Про
корми", яким удосконалюється процес виробництва і обігу кормів, кормових добавок і
преміксів, а саме виключається застосування у виробництві кормів антибіотиків,
генетично модифікованих та інших шкідливих організмів.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
06.03.2014
Мінагропрод України вирішує питання про виділення аграріям 10 тис. тонн
дизпалива за пільговими цінами
Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір звернутися
до міністерства енергетики та вугільної промисловості з проханням виділити
сільгоспвиробникам 10 тис. тонн дизельного палива за фіксованою ціною для
- 27 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№90
1 квітня

2014 року

проведення посівної кампанії. Про це 5 березня повідомив глава Мінагропроду України
Ігор Швайка.
"Ми хочемо просити Міненерговугілля виділити нам 10 тис. тонн палива
Шебелинського ГПЗ. Якщо такий варіант буде неможливий, то для стабілізації цінової
ситуації будемо просити відповідної участі Кременчуцького НПЗ", - сказав міністр.
При цьому він підкреслив, що питання надання палива аграріям за пільговою
ціною на сьогоднішній день є одним з найбільш актуальних, так як через валютні
коливання воно вже відчутно подорожчало, що може стати причиною зростання
собівартості сільгосппродукції. Разом з тим, І. Швайка не уточнив, за якою саме ціною
Мінагропрод буде просити продавати паливо аграріям.
АПК -Інформ
07.03.2014
Мінагрополітики має намір підписати меморандум з виробниками цукру
У Міністерстві аграрної політики і продовольства відбулася нарада з питань
функціонування бурякоцукрової галузі, учасники якого підтримали ідею підписання
найближчим часом меморандуму взаєморозуміння між міністерством, виробниками
цукру і Національною асоціацією цукровиків "Укрцукор".
У нараді взяли участь виробники цукру, представники "Укрцукру", керівники
Аграрного фонду, профільного інституту НААН, Інституту продовольчих ресурсів,
Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості.
Учасники обговорили поточну ситуацію в галузі, і відзначили, що в поточному
сезоні пропозиція цукру є достатнім для забезпечення потреб внутрішнього ринку,
цінова ситуація залишатиметься стабільною, передумови для імпорту цукру відсутні.
Також були узгоджені обсяги виробництва цукру квоти "А" в наступному
маркетинговому році, які будуть затверджені міністерством.
За підсумками наради було прийнято рішення щодо вдосконалення державного
регулювання ринку цукру, а саме скасування мінімальних цін на цукровий буряк і
цукор, встановлення відповідальності за невиконання квоти "А" та ін.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
06.03.2014
В Україні введена в дію електронна видача складських документів на зерно
ДП "Держреєстри України" ввело в дію програму з видачі витягів з основного
реєстру складських документів на зерно в електронному вигляді.
У повідомленні наголошується, що основний реєстр складських документів на
зерно є електронною базою даних і формується на основі інформації реєстрів, які
ведуться на зернових складах через електронну мережу.
Зокрема, реєстрація складських документів на зерно здійснюється для
проведення моніторингу ринку зерна і забезпечення його стабільного функціонування,
надання юридичним та фізичним особам інформації про прийняте на зберігання зерно
та про видані складські документи.
Також основний реєстр складських документів, крім механізму державного
контролю, надає сільгоспвиробникам можливість отримання банківських кредитів під
заставу зерна на основі складських документів.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
05.03.2014
ЄС готовий в односторонньому порядку ввести режим Зони вільної торгівлі
з Україною
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу 5 березня 2014 р. заявив
про намір Брюсселя в односторонньому порядку ввести дію положення зони вільної
торгівлі з Україною в частині імпорту товарів.
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"Європейська комісія готова запропонувати Раді ЄС та Європейського
парламенту достроково застосувати в односторонньому порядку положення про імпорт
товарів Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі Угоди про асоціацію, яке
ми готові підписати. Це означає мільйони збережених платежів на імпортні мита", сказав він на прес-конференції за результатами засідання ЕК, яке відбулося в Брюсселі.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
07.03.2014
Мінагропрод хоче обмежити розмір земельного банку агрохолдингів
Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка виступає за введення на
законодавчому рівні обмеження за розміром земельного банку для аграрних компаній.
"Попередньо буде проведена робота з бізнесом, підсумком якої стануть
законодавчі обмеження діяльності агрохолдингів в Україні. Адже 500 тис. га в одних
руках - це дуже багато. Розміри холдингів повинні бути меншими", - сказав міністр.
За його словами, те, що деяким компаніям в Україні вдалося сконцентрувати
сотні тисяч гектарів сільгоспугідь, є ознакою явного порушення антимонопольного
законодавства. Крім того, Швайка підкреслив, що агрохолдинги, які обробляють великі
масиви землі, не приділяють достатньо уваги матеріальному стану сільських
місцевостей, в яких вони працюють.
Разом з тим, міністр не уточнив, який розмір земельного банку для українських
компаній він вважає максимально допустимим.
УНІАН
04.03.2014
У парламенті пропонують весь ПДВ, що стягується з переробників,
віддавати виробникам молока і м'яса
Депутати Верховної Ради Іван Кириленко (фракція "Всеукраїнське об'єднання"
Батьківщина") і Катерина Ващук (член депутатської групи "Суверенна європейська
Україна") пропонують парламенту в 2015-2018 рр.. 100 % ПДВ, що стягується з
переробників, направляти на підтримку виробників молока та м'яса в живій вазі.
Зокрема, пропонується направляти на спеціальний рахунок не 50% ПДВ, що
стягується з переробників продукції тваринництва, як було передбачено на 2014 рік
чинним Податковим кодексом (інші 50% повинні направлятися до спецфонду
держбюджету, з якого виплачується компенсація виробникам молока або м'яса в живій
вазі), а 100 % ПДВ.
Нагадаємо, що до 2011 р. м'ясомолочні переробні підприємства самостійно
розпоряджалися накопиченим ПДВ - за рахунок податку переробники підвищували
ціну сировини, що купується у селян.
З 1 січня 2011 р. ситуація змінилася - переробники повинні були
перераховувати ПДВ до бюджету, де ці суми повинні були акумулюватися і звідти вже
перерозподілятися на користь тваринників. Нова система проіснувала зовсім недовго чиновники переконалися в її неспроможності і вирішили повернутися до попереднього
порядку держпідтримки виробників молока, але не повністю.
З 1 січня 2012 р. 70% ПДВ переробників молока прямувало на пряму дотацію
виробника сировини, а 30 % - до спеціального фонду держбюджету, яким
розпоряджається Кабмін. У 2013 році ця пропорція змінилася на 60/40, а в 2014 р.
повинна помінятися на 50/50.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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СВІТОВИЙ РИНОК СОЇ ТА СОЄВОЇ ОЛІЇ У 2013/14
МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ
Дем’янчук В. В.,
кандидат с-г наук, експерт ІРАР
Прогноз виробництва сої в світі у 2013/14 МР становить 285,4 млн. т., що на 17,9
млн. т. (на 6,7%) більше від попереднього маркетингового року (рис. 1). Також
очікується певне зростання обсягів загального внутрішнього споживання (на 10,9 млн.
т. або на 4,2%), світової торгівлі(на 8,6 млн. т. або на 8,6%) та запасів на кінець
маркетингового року (на 12,8 млн. т. або на 22,1%). Слід відзначити, що при зростанні
світового виробництва сої протягом останніх трьох років (враховуючи поточний) з
239,6 млн. т. до 285,4 млн. т. (на 45,8 млн. т. або на 19,1%) її посівні площі в світі
зросли до 112,56 млн. гектарів (на 9,38 млн. га або на 9,1%).
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1.
Виробництво сої в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках (джерело USDA).
Цінова ситуація на світовому ринку сої (рис. 2) була достатньо складною
протягом 2012/13 та 2013/14 маркетингових років, з огляду на суттєві зниження цін у
квітні та липні-серпні 2013 р., а також в січні 2014 р. В даний час, в цілому, можна
робити певні висновки щодо деякого їх зміцнення та виходу на рівень початку 2013 р.
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Ціни на сою на світовому ринку (джерело – USDA, FAO).
Згідно чинним прогнозним оцінкам (рис. 3), у 2013/14 маркетинговому році
81,2% світового виробництва сої (232 млн. т.) припадатиме на США, Бразилію та
Аргентину, відповідно 89,5 млн. т., 88,5 млн. т. та 54 млн. т. Серед інших провідних
виробників сої у поточному маркетинговому році можна визначити Китай (12,2 млн.
т.), Індію (11,8 млн. т.), Парагвай (8,1 млн. т.), Канаду (5,2 млн. т.), Уругвай (3,12 млн.
т.), Україну (2,763 млн. т.) та Болівію (2,31 млн. т.). Слід зауважити, що протягом
останніх трьох маркетингових років не відбулося та не очікується певних змін щодо
рейтингу виробників сої. При цьому, у порівнянні з минулим маркетинговим роком,
прогнозується, що виробництво сої у США збільшуватиметься на 6,95 млн. т. (на 8,4%),
у Бразилії – на 6,5 млн. т. (на 7,9%), в Аргентині – на 4,7 млн. т. (на 9,5%).

2.

3.
Провідні виробникисої в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
До ТОР-5 провідних експортерів сої у 2013/14 МР (рис. 4) віднесені Бразилія (45
млн. т.), США (41,64 млн. т.), Аргентина (8 млн. т.), Парагвай (4,3 млн. т.) та Канада
(3,53 млн. т.), на які припадатиме 94,7% обсягів світової торгівлі.
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Провідні імпортери сої у 2013/14 МР (рис. 5) – Китай (69 млн. т.), ЄС (12,3 млн.
т.), Мексика (3,65 млн. т.), Японія (2,86 млн. т.), Тайвань (2,4 млн. т.), на які припадає
85,6% світового імпорту. Очікується, що у 2013/14 МР Китай збільшить обсяги
експорту сої на 9,1 млн. т. (на 15,2% у порівнянні з 2012/13 МР).
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4.
Провідні експортери сої в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).

5.
Провідні імпортери сої в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Для інших країн-провідних експортерів сої у поточному маркетинговому році, у
порівнянні із попереднім, не прогнозується істотних змін – Тайланд – 2,03 млн. т.,
Індонезія – 2 млн. т., Єгипет – 1,7 млн. т., В’єтнам – 1,38 млн. т., Туреччина – 1,2 млн.
т., Південна Корея – 1,17 млн. т.
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6.
Виробництво сої в Україні у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Виробництво сої в Україні (рис. 6) протягом останніх років стабільно
нарощується – очікується, що у 2013/14 МР воно збільшиться до 2,763 млн. т. (на
358тис. т. або на 14,9% у порівнянні із 2012/13 МР). Обсяги загального внутрішнього
споживання практично не перевищать показники минулого маркетингового року та
очікуються на рівні 990 тис. т., обсяги експорту зростуть на 577 тис. т. (на 43,6%) та
становитимуть 1,9 млн. т., запаси на кінець маркетингового рокуможуть зменшитися на
126 тис. т. (на 32,8%) та становитимуть 258 тис. т.
У 2013/14 МР очікується певне збільшення виробництва соєвої олії (рис. 7)– до
44,66 млн. т., що перевищуватиме показники минулого року на 1,85 млн. т. (на 4,1%).
Також очікується певне підвищення рівня її загального внутрішнього споживання – на
1,88 млн. т. (на 4,4%). Показники експорту соєвої олії в світі та обсягів її запасів на
кінець маркетингового
очікуються на рівні минулого року та становитимуть
відповідно 9, 28 млн. т. та 3.3 млн. т.
Слід зазначити, що за обсягами виробництва соєва олія займає друге (після
пальмової олії) місце у світовому виробництві рослинних олій. У поточному
маркетинговому році питома вага соєвої олії у сумарному виробництві рослинних олій
становитиме 26,4%.
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Динаміка цін на соєву олію (рис. 8) свідчить про значне падіння цін – протягом
періоду з січня 2013 р. по січень 2014 р. ціни знизилися на 247 – 286 дол. США за
тонну. Певне зростання цін на соєву олію на початку поточного року окремі експерти
пов’язують із пересторогою щодо несприятливих погодних умов у Південній Америці,
які можуть негативно вплинути на врожаї сої.
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7.
Виробництво соєвої оліїв світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).

8.

Ціни на соєву олію на світовому ринку (джерело – USDA).
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9.
Провідні виробники соєвої олії в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
В частині провідних виробників соєвої олії (рис. 9) в світі у 2013/14 МР не
передбачається певних змін щодо їх рейтингових оцінок. При цьому очікується, що в
Китаї, у порівнянні з 2012/13 МР, виробництво соєвої олії збільшиться на 620 тис. т. (на
5,3%), - до 12,246 млн. т., у США обсяги її виробництва будуть практично на рівні
минулого року – 8,945 млн. т., в Бразилії обсяги виробництва зростуть на 530 тис. т. (на
8%), - до 7,15 млн. т., в Аргентині – на 611 тис. т. (на 9,6%), - до 6,975 млн. т. Щодо
інших провідних виробників соєвої олії не прогнозується істотних змін обсягів
виробництва у 2013/14 МР – ЄС – 2,242 млн. т., Індія - 1,7 млн. т., Парагвай – 695 тис.
т., Мексика – 690 тис. т., Російська Федерація – 442 тис. т., Японія – 390 тис. т.

10.
Провідні експортери соєвої олії в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
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Основна частина світового експорту соєвої олії (86,4%) припадає на Аргентину
(4,5 млн. т.), Бразилію (1,45 млн. т.), ЄС (750 тис. т.), США (680 тис. т.), Парагвай (640
тис. т.). До цього слід додати, що у порівнянні з минулим маркетинговим роком
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обсяги експорту соєвої олії збільшитимуться – з Аргентини (на 256 тис. т. або на 6%),
Бразилії (на 199 тис. т. або на 15,9%)а Парагваю (на 120 тис. т. або на 23,1%),
зменшитимуться –з ЄС (на 263 тис. т. або на 26%) та США (на 302 тис. т. або на 30,8%).
Стосовно інших країн, що відносяться до десятки провідних світових
експортерів соєвої олії, важливо відзначити певне підвищення обсягів експорту з
Болівії – на 15 тис. т. (на 6%), - до 265 тис. т., з Російської Федерації – на 31 тис. т. (на
24%), - до 160 тис. т., з Малайзії – на 7 тис. т. (на 5,4%). Дещо зменшиться експорт
соєвої олії з Канади – на 12 тис. т. (на 11,8%), - до 90 тис. т. (рис. 10).

11.
Провідні імпортери соєвої олії в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
В частині оцінок світового імпорту соєвої олії у 2013/14 МР очікується наступна
ситуація щодо її провідних світових імпортерів (рис. 11) – Китай – 1,47 млн. т., Індія –
1.23 млн. т., Іран – 650 тис. т., Алжир – 575 тис. т., Венесуела – 400 тис. т., Марокко –
370 тис. т., Перу – 370 тис. т., Бангладеш – 350 тис. т., Південна Корея – 350 тис. т.,
Єгипет – 325 тис. т., ЄС – 320 тис. т. У порівнянні із минулим маркетинговим роком,
перш за все, збільшуватимуть обсяги імпорту провідні імпортери (ТОР-5) – Китай – на
61 тис. т. (на 4,3 %), Індія – на 144 тис. т. (на 13,3%), Іран – на 107 тис. т. (на 19,7%).
Також очікується певне збільшення імпорту соєвої олії до Перу (на 7 тис. т.), Південної
Кореї (на 50 тис. т.) та ЄС (на 20 тис. т.), деяке його зниження прогнозується для
Бангладеш (47 тис. т. або на 12%).

12.
Виробництво соєвої олії в Україні у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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США (www.fas.usda.gov) та ФАО (http://www.fao.org)
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В Україні виробництво соєвої олії у 2013/14 МР (рис. 12) очікується в обсязі 129
тис. т. (на рівні минулого маркетингового року), обсяги її експорту становитимуть 70
тис. т., рівень загального внутрішнього споживання – 59 тис. т.
___________________________________________________________________________
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ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ
Ємельянова Ж.Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За оцінками Департаменту сільського господарства США, очікується, що у
2013/14 МР світове виробництво ячменю, порівняно з минулим періодом (2012/13 МР),
зросте на 11,0% (на 15,03 млн. т.) та становитиме 145,6 млн. т. Збільшиться також його
загальне споживання (на 7,0% або на 9,6 млн. т.), кінцеві запаси (на 11,0% або на 2,45
млн. т.) та обсяги експорту (на 12,0% або на 2,49 млн. т.). Обсяги загального
споживання зерна ячменю становитимуть на рівні 142,74 млн. т., обсяги торгівлі на
світовому ринку складуть 22,08 млн. т., запаси на кінець маркетингового року - 23,11
млн. т. (рис. 1).

1.
Виробництво зерна ячменю в світі у 2011/12 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Слід відмітити, що посівні площі під ячменем в світі практично залишилися на
рівні минулого року (збільшення на 0,19 млн. га) та в поточному періоді склали 50,76
млн. га.
Перелік провідних виробників ячменю в цілому є стабільним. Найбільшим
виробником ячменю в світі є ЄС, який виробляє щонайменше 40% від світового
виробництва зерна ячменю, ще біля 35% його світового виробництва забезпечують
Російська Федерація, Канада, Австралія, Україна, Туреччина.
У 2013/14 МР очікується наступний склад провідних країн-виробників ячменю –
ЄС, який виробить 59,7 млн. т. (або 41% від світового виробництва), Російська
Федерація - 15,4 млн. т. (10,5%), Канада - 10,25 млн. т. (7,0%), Австралія - 9,6 млн. т.
(6,6%), Україна - 7,56 млн. т. (5,2%), Туреччина - 7,3 млн. т. (5,0%), Аргентина - 4,75
млн. т. (3,3%), США - 4,68 млн. т. (3,2%), Іран - 3,2 млн. т. (2,2%), Марокко - 2,7 млн. т.
(1,8%), Казахстан - 2,54 млн. т. (1,7%), Китай - 2,3 млн. т. (1,6%) (рис. 2).
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В поточному маркетинговому році, порівняно з минулим періодом, виробництво
ячменю збільшать більшість провідних країн-виробників: ЄС збільшить виробництво
на 4,9 млн. тонн (на 8,0%), Російська Федерація – на 1,4 млн. тонн (на 10,0%), Канада –
на 2,23 млн. тонн (на 27,0%), Австралія – на 2,13 млн. тонн (на 28,0%), Україна – на
0,62 млн. тонн (на 9,0%), Туреччина – на 1,8 млн. тонн (на 32,0%). Також збільшать
виробництво наступні країни – Марокко – на 1,5 млн. тонн (на 25,0%), Казахстан – на
- 38 -
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1,03 млн. т. (на 69,0%). Незначно зменшиться виробництво в ячменю в Китаї – на 0,05
млн. тонн (на 3,0%), Аргентині – на 0,25 млн. тонн (на 5,0%), США – на 0,11 млн. тонн
(на 3,0%), Ірані – на 0,2 млн. тонн (на 6,0%).
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2.
Провідні виробники зерна ячменю в світі у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Стабільно провідними країнами-експортерами ячменю є ЄС та Австралія, які
разом поставляють на ринки майже 50% світових обсягів експорту, а також Аргентина,
Російська Федерація, Україна. Канада, які разом експортують біля 45% від світового
експорту ячменю.
Як провідні експортери у 2013/14 МР визначаються ЄС, який експортує 5,7 млн.
т. (25,0 % від світового експорту або 9,54% від внутрішнього виробництва), Австралія 5,5 млн. т. (24,9 % або 57,3%), Аргентина - 3,0 млн. т. (13,6 % або 63,15%), Російська
Федерація - 2,5 млн. т. (11,3 % або 16,3%), Україна - 2,5 млн. т. (11,3 % або 33,1%),
Канада - 1,9 млн. т. (8,6% або 18,5%). Також Індія експортує 0,35 млн. т. (1,6% від
світового експорту), Казахстан – 0,3 млн. т. (1,3%), США – 0,218 млн. тонн (біля 1%)
(рис. 3).

3.
Провідні експортери
зерна ячменю в світі у 2012/13 – 2013/14
маркетингових роках (джерело - USDA).
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В поточному маркетинговому році порівняно з минулим періодом обсяги
експорту ячменю збільшать всі провідні країна експортери – Австралія (на 1,01 млн. т.),
ЄС (на 0,75 млн. т.), Аргентина (на 0,58 млн. т.), Канада (на 0,46 млн. т.), Україна (на
0,36 млн. т.), Російська Федерація (на 0,26 млн. т.), Казахстан (на 0,13 млн. т.), Індія (на
0,08 млн. т.), США (на 0,02 млн. тонн).
Найбільшим імпортером ячменю є Саудівська Аравія, яка імпортує щонайменше
40-45% від світового імпорту та ще біля 30% імпортують Китай, Японія, Іран,
Йорданія.
Основними імпортерами ячменю у 2013/14 МР будуть наступні країни –
Саудівська Аравія, яка імпортує 9,5 млн. т. (або 46% від світового імпорту), Китай - 2,8
млн. т. (13,5%), Японія - 1,3 млн. т. (6,3%), Іран – 1,0 млн. т. (4,8%), Йорданія - 950 тис.
т. (4,6%), Туніс - 600 тис. т. (2,9%), Алжир та Об’єднані Арабські Емірати – по 500 тис.
т. (по 2,4%), США - 435 тис. т. (2,1%) Бразилія, Кувейт, Лівія – по 400 тис. т. (по 1,9%),
(рис. 4).

4.
Провідні імпортери зерна ячменю в світі у 2012/13 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
В поточному маркетинговому періоді, порівняно з минулим, збільшать імпортні
поставки наступні країни: Саудівська Аравія (на 1,0 млн. тонн), Китай (на 0,61 млн.
тонн), Алжир (на 0,24 млн. тонн), Йорданія (на 0,19 млн. тонн), Лівія (на 0,173 млн.
тонн), Бразилія (на 0,04 млн. тонн). Зменшать поставки – Іран (на 0,6 млн. тонн), США
(на 0,07 млн. тонн), Японія (на 0,056 млн. тонн). Залишать обсяги поставок на рівні
минулого року – Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати.
Україна. В останні три маркетингові роки (2011/12-2013/14МР) посівні площі
під ячменем в Україні щорічно зменшувались – в поточному маркетинговому році
порівняно з 2011/12 МР вони зменшились на 0,45 млн. га (на 13%) та склали 3,23 млн.
га.
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У 2013/14 МР в Україні виробництво ячменю у порівнянні з 2012/13 МР
збільшиться на 9,0 % (на 0,62 млн. т.) та складе 7,56 млн. т. Зазначений обсяг
виробництва забезпечить Україні 5 місце серед провідних виробників ячменю (5,2% від
загального обсягу виробництва ячменю його провідними виробниками). Загальне
споживання збільшиться на 4,0% або на 0,2 млн. т., експорт – на 17% (на 0,36 млн. т.).
Кінцеві запаси - зменшаться на 11,0% (на 0,1 млн. т.). Обсяги загального споживання
ячменю очікуються на рівні 5,2 млн. т., запаси на кінець маркетингового року - 0,894
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млн. т.. Експорт кукурудзи складе 2,5 млн. т., що забезпечить Україні 4 або 5 місце
серед провідних країн-експортерів (рис. 5).

5.
Виробництво зерна ячменю в Україні у 2011/12 – 2013/14 маркетингових
роках (джерело - USDA).
Цінова ситуація. На світовому ринку ціни на ячмінь, починаючи з лютого минулого
року, почали знижуватись. Наприклад, в Австралії у лютому 2013р. середні експортні
ціни склали 301,25 дол. США/т, а у лютому 2014р. вони були на рівні 237,75 дол.
США/т (падіння склало 63,5 дол. США/т); у Франції у лютому 2013р. середні
експортні ціни становили 301,25 дол. США/т, а у лютому 2014р. вони були на рівні
241,75 дол. США/т (падіння склало 59,5 дол. США/т) (рис. 6).

6.
Ціни на зерно ячменю на світовому ринку у 2013 – 2014 р. р. (джерело FAO).
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При підготовці
публікації
використані матеріали Продовольчої та сільськогосподарської
організації ООН (http://www.fao.org/home/en/), Департаменту сільського господарства США
(www.fas.usda.gov).
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2014 РОКУ
Ємельянова Ж. Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За даними Державної служби статистики України:
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-лютому 2014р.
порівняно з аналогічним періодом 2013р. становив 106,3%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 111,6%, у господарствах населення – 101,1%.
 Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року зменшилося на 2,1%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 5,7%, в господарствах населення – на 0,5
%.
 Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 1,7%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах – на 2,7%, в господарствах населення –
на 1,4%.
 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 3,2%, в
т.ч. у сільгосппідприємствах збільшилось - на 6,5%, в господарствах
населення – на 0,1%.
 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств збільшилося – на 1,2
%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 4,4%, в господарствах
населення – збільшилося на 2,3%.
 Поголів’я птиці – збільшилося на 10,9%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на
16,6%, в господарствах населення – на 2,8%.
 На початок березня 2014 року господарствами населення утримувалось 69,8%
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,7%; свиней – 50,7%,
овець і кіз – 85,2%, птиці всіх видів – 38,3%.
 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-лютому поточного
року порівняно з відповідним періодом 2013р. обсяг вирощування худоби та птиці
збільшено на 14,3%, у т.ч. свиней – на 10,9%, птиці – на 18,7%, але скорочено
вирощування великої рогатої худоби – на 4,7%.
 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації
на забій становило 107,1%.
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 У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними підприємствами частка
птиці всіх видів становила 67,1% (у січні-лютому 2013 р. 65,9%), у т.ч. бройлерів –
96,3% (94,5%); великої рогатої худоби – 7,6% (8,9%), свиней – 25,2% ().
 Виробництво основних видів продукції тваринництва, зокрема реалізація
худоби та птиці на забій (у живій вазі) в усіх категоріях господарств, збільшилось на
8,0% (в сільськогосподарських підприємствах – на 14,1%, в господарствах населення
– на 0,8%), молока - в усіх категоріях господарств збільшилось на 2,5% (в
сільськогосподарських підприємствах – на 6,2% в господарствах населення – на
1,0%), яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось на 5,7 % (в
сільськогосподарських підприємствах – на 5,7%, в господарствах населення – на
5,8%).
 Частка виробництва населенням м’яса становила 42,9%, молока – 69,0%, яєць –
26,1%.
 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-лютий 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013р.
збільшився на 12,3%, у т.ч. продукції рослинництва - на 15,7%, продукції
тваринництва - на 8,1%.
 Обсяг реалізації зернових культур збільшився на 49,2%, зокрема за рахунок
пшениці – на 46,1%, кукурудзи – на 57,6% та ріпаку – на 21,8%. Зменшилися
обсяги реалізації ячменю – на 3,5%, жита – на 29,3%, насіння соняшнику – на
20,8%, сої – на 27,9%.
 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 9,0 %. Зросли
обсяги реалізації свиней – на 14,5%, птиці – на 9,6%, а також молока – на
8,3%, яєць – на 5,5%. Зменшились обсяги реалізації великої рогатої худоби –
на 7,6%.
 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
за всіма напрямами реалізації за січень-лютий 2014р. порівняно з відповідним
періодом 2013р. знизилися на 7,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 18,9%,
тваринництва – зросли на 3,4%.
У лютому п.р. порівняно з січнем середні ціни реалізації сільськогосподарської
продукції зросли на 9,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, тваринництва –
на 3,9%.
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 Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 березня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання,
переробку зернових культур, було в наявності 16,2 млн. т зерна (на 23% більше
проти 1 березня 2013р.), у т.ч. 5,3 млн. т пшениці, 1,4 млн. т ячменю, 8,4 млн. т
кукурудзи, 0,3 млн. т жита.
Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 8,8 млн. т зерна (на 40%
більше), у т.ч. 2,7 млн. т пшениці, 1,1 млн. т ячменю, 4,2 млн. т кукурудзи, 0,1 млн. т
жита.
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 7,4 млн. т
зерна (на 7% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 5,3 млн. т (на 6% більше).
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Запаси насіння соняшнику становили 4,9 млн. т (на 74% більше, ніж на 1
березня 2013р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім
малих) зберігалося 2,4 млн. т (у 2,0 р. б.), підприємствах, що здійснюють його
переробку та зберігання, – 2,5 млн. т (на 55% більше, ніж торік).

Добування водних біоресурсів. У 2013 році підприємствами та фізичними
особами-підприємцями, що здійснювали рибогосподарську діяльність, виловлено та
добуто риби та інших водних біоресурсів 225,8 тис. т, що на 10,7% більше, порівняно з
2012р., у т.ч. риби – 216,4 тис. т (95,8% загального обсягу), або на 10,7% більше. Обсяг
добування інших водних біоресурсів у 2013р. збільшився на 12,0% та становив 9,4 тис.
т.
Основним місцем вилову риби та інших водних біоресурсів рибопромисловим
флотом України є виключні (морські) економічні зони інших держав, у водах яких у
2013 році виловлено та добуто 96,6 тис. т (на 2,4% менше, ніж у 2012р.), у виключній
(морській) економічній зоні України виловлено та добуто 78,8 тис. т (на 24,3% більше),
у внутрішніх водоймах – 45,7 тис. т (на 9,9% більше), у відкритій частині Світового
океану – 4,7 тис. т. Із загального вилову у внутрішніх водоймах значну частку
становить продукція ставкового виробництва – 25,4 тис. т, обсяг якої проти 2012р.
збільшився на 12,8%.

За січень 2014 р. було експортовано аграрної продукції на суму 1,29 млрд.
дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до цих товарних груп,
на суму 0,86 млрд. дол. США. Зокрема:
 Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження склав 74,7 млн.
дол. США (108,1% до січня 2013р.), імпорт – 144,57 млн. дол. США (104,2% до січня
2013р.). В тому числі:
- експорт живих тварин становив 0,22 млн. дол. США (469,6% до січня 2013р.);
м’яса та їстівних продуктів – 19,7 млн. дол. США (74,2% до січня 2013р.);
молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду – 52,17 млн. дол.
США (129,2% до січня 2013р.); риби і ракоподібних – 1,87 млн. дол. США
(150,2% до січня 2013р.);
- імпорт живих тварин становив 7,89 млн. дол. США (97,5% до січня 2013р.);
м’яса та їстівних продуктів – 27,74 млн. дол. США (75,3% до січня 2013р.);
молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду – 34,64 млн. дол.
США (197,8% до січня 2013р.); риби і ракоподібних – 71,9 млн. дол. США
(96,3% до січня 2013р.).
 Експорт продуктів рослинного походження склав 714,93 млн. дол. США (89,7%
до січня 2013р.), імпорт – 253,36 млн. дол. США (93,2% до січня 2013р.). В тому числі:
- експорт зернових культур становив 559,14 млн. дол. США (100,7% до січня
2013р.); насіння і продуктів олійних рослин – 125,54 млн. дол. США (60,9% до
січня 2013р.); продукції борошно-мельно-круп’яної промисловості – 10,6 млн.
дол. США (91,6% до січня 2013р.); овочів – 4,44 млн. дол. США (59,8 % до січня
2013р.);
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- імпорт зернових культур становив 69,25 млн. дол. США (152,8% до січня
2013р.); насіння і продуктів олійних рослин – 31,2 млн. дол. США (76,1 % до
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січня 2013р.); продукції борошно-мельно-круп’яної промисловості – 2,1 млн.
дол. США (117,4% до січня 2013р.); овочів – 17,92 млн. дол. США (129,1% до
січня 2013р.).
 Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 268,28 млн.
дол. США (81,5% до січня 2013р.), імпорт – 255,1 млн. дол. США (95,9% до січня
2013р.).
 Експорт готових харчових продуктів склав 235,1 млн. дол. США (80,8% до січня
2013р.), імпорт – 206,55 млн. дол. США (110,2% до січня 2013р.).
 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження становили
16,3% від загального обсягу експорту (зменшення на 10,3%) у т.ч. зернові культури –
12,7% (збільшення на 0,7%), жири та олії тваринного або рослинного походження –
6,1% (зменшення на 18,5%), готові харчові продукти – 5,4% (зменшення на 19,2%),
живі тварини та продукти тваринного походження – 1,7% (збільшення на 8,1%).
 Порівняно з січнем 2013 р. збільшені експортні поставки пшениці – на 28,3%,
кукурудзи – на 6,7%. Знижені - олії соняшникової – на 59,5 млн. дол. США (на 19,1%),
ячменю – на 22,3 млн. дол. США (на 49%).
 Імпорт продуктів рослинного походження склав 5,6 % (зменшення на 6,8%),
готових харчових продуктів – 4,6% (збільшення на 10,2%), живих тварин та продуктів
тваринного походження - 3,2% (збільшення на 4,2%), жирів та олії тваринного або
рослинного походження – 0,6% (зменшення на 4,1%) від загальної вартості імпорту.
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