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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05 квітня 2014 року № 334-р
Про відсторонення Орінічевої Ж.Ф. від здійснення повноважень голови
правління Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
Відсторонити Орінічеву Жанну Феліксівну від здійснення повноважень голови
правління Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05 квітня 2014 року № 335-р
Про тимчасове здійснення повноважень голови правління Національної
акціонерної компанії "Украгролізинг"
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 61 Закону України "Про
акціонерні товариства" призначити тимчасово, до вирішення питання про припинення
повноважень голови правління Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"
Орінічевої Ж.Ф., першого заступника голови правління зазначеної Компанії Равлюка
Віталія Васильовича для здійснення повноважень голови правління.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 09 квітня 2014 року № 350-р
Про призначення Рудика С.Я. Головою Державного агентства земельних
ресурсів України
Призначити Рудика Сергія Ярославовича Головою Державного агентства
земельних ресурсів України.
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 01 квітня 2014 року № 118
Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва та обігу
продукції та сировини тваринного походження Європейського Союзу
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Відповідно до статей 29, 83 Закону України «Про ветеринарну медицину», статей
25, 26Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», підпункту 7.82
підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
підпунктів 26, 27 пункту 4 Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну
службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №
464, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 року № 78 «Про
внесення змін до Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин,
продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів,
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміксів та кормів» та з метою забезпечення ветеринарно-санітарного та
епізоотичного благополуччя Н А К А З У Ю :
-2-
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1. Визнати еквівалентною систему постійного офіційного контролю виробництва
та обігу продукції та сировини тваринного походження Європейського Союзу системі
забезпечення безпечності та якості харчових продуктів України. Дозволяється ввезення
в Україну товарів із потужностей (об’єктів), внесених до відповідних реєстрів,
ухвалених Європейською Комісією, що підтверджено номерами ухвалення
(єврономерами).
2. Ввезення товарів, підконтрольних Державній ветеринарній та фітосанітарній
службі України, вироблених на потужностях (об’єктах), які не мають номерів
ухвалення (єврономерів), дозволяти лише після їх інспектування державними
інспекторами ветеринарної медицини та включення до реєстру потужностей (об’єктів)
для імпорту в Україну товарів або визнання еквівалентності системних заходів, які
вживаються компетентним органом країни-експортера.
Ввезення нових товарів (у тому числі товарів з новими інгредієнтами),
підконтрольних Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, які раніше
не ввозилися та не використовувалися офіційно в обігу на території України,
вважається початком їх ввезення в Україну.
3. Проводити повторно аналіз ризику та вивчення ситуації щодо безпечності
виробництва іноземних потужностей (об’єктів), які включені до реєстру потужностей
(об’єктів) для імпорту в Україну товарів, у випадках зміни законодавства у сфері
санітарних та фітосанітарних заходів у країні-експортері, відсутності фактів постачання
підконтрольних Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України товарів
протягом останніх п’яти років або встановлення за результатами вибіркового
ветеринарно-санітарного контролю невідповідностей показникам безпечності, які
мають ознаки системних порушень.
4. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Бісюка І.Ю.
http://minagro.gov.ua/
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Постанова "Про прийняття за основу проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринку
засобів захисту рослин "
Номер, дата реєстрації: 3008/П від 01.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
державного регулювання ринку засобів захисту рослин", поданий народним депутатом
України Пилипенком В.П., прийняти за основу.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення зміни до прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про Державний земельний кадастр" (щодо державної
реєстрації права власності на земельні ділянки за межами населених пунктів)"
Номер, дата реєстрації: 4617 від 01.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Сікора О.М.
Метою законопроекту є впорядкування діючого законодавства в частині
надання дозволу на інвентаризацію та затвердження матеріалів інвентаризації обласним
державним адміністраціям, що дозволить зняти неврегульовану чинним
законодавством проблему для земель, які знаходяться в містах обласного
підпорядкування за межами населених пунктів.
В Україні більше 270 міст обласного підпорядкування, більшість з яких мають
землі, які знаходяться за межами населених пунктів. В даний час згідно ст. 28-1 розділу
У11 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний
кадастр" державна реєстрація права державної чи комунальної власності на земельні
ділянки формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної
власності, визначення їх угідь, а також віднесення таких земельних ділянок до
певних категорій за
межами населених пунктів може здійснюватися на підставі
матеріалів інвентаризації земель рішенням
районних державних адміністрацій.
Матеріали інвентаризації земель у такому разі підлягають погодженню в порядку
погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
затверджуються органами, які прийняли рішення про проведення інвентаризації. В
той же час у містах обласного підпорядкування відсутні районні державні
адміністрації. Тому є гостра потреба надати право здійснювати таку діяльність в містах
обласного підпорядкування, які не мають районних адміністрацій, обласним
державним адміністраціям.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до статті 156 Земельного кодексу
України (щодо звільнення установ природно-заповідного фонду від
відшкодування збитків землекористувачам)"
Номер, дата реєстрації: 4619 від 01.04.2014
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Ініціатор: Народний депутат України Бригинець О.М.
Внесення змін до Земельного кодексу України здійснюється з метою усунення
колізій у сфері відшкодування збитків підприємствам, установам, організаціям, що
перебувають у державній власності, установами природно-заповідного фонду у
процесі набуття права користування земельними ділянками. Так на підставі Указів
Президента України заплановані до вилучення в установленому порядку із
користування підприємств, установ, організацій державної форми власності земельні
ділянки надаватимуться у постійне користування установам природно-заповідного
фонду і будуть використовуватись ними з метою збереження, відтворення і
ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу
природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну
цінність, в інтересах народу України. Однак відповідно до діючої редакції ст. 156
Земельного кодексу України у даному випадку збитки землекористувачам необхідно
відшкодовувати, хоча вони і не заподіювались установами природно-заповідного
фонду, а виникли на підставі обов’язкових до виконання правових актів. Також у
даному випадку фактично здійснюється фінансування бюджетними установами
юридичних осіб державної форми власності за рахунок коштів Державного бюджету
України, що є нераціональним. Слід також зазначити, що під час надання установам
природно-заповідного фонду земельних ділянок у постійне користування у зв’язку з
наданням їм заповідного статусу державна форма власності на землю не змінюється. У
даному випадку уповноважені виконувати функції розпорядника землями державної
форми власності органи державної влади приймають рішення лише щодо зміни
цільового призначення таких земельних ділянок виключно в інтересах держави та
народу України.
Проект Закону України "Про внесення змін до статті 156 Земельного кодексу
України (щодо звільнення установ природно-заповідного фонду від відшкодування
збитків землекористувачам)" (далі – проект Закону) підготовлено з метою усунення
колізій у сфері відшкодування збитків установами природно-заповідного фонду
землекористувачам.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законів України з питань декларування наявних обсягів цукру та
відповідальності за адміністративні правопорушення у цій сфері"
Номер, дата реєстрації: 2318а/П від 02.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
з питань декларування наявних обсягів цукру та відповідальності за адміністративні
правопорушення у цій сфері, поданий народним депутатом України Жеребнюком В.М.
http://zakon.rada.gov.ua
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(щодо
запобігання
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Номер, дата реєстрації: 2526а/П від 02.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до
пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України (щодо запобігання
тіньовій торгівлі землями сільськогосподарського призначення), поданий народними
депутатами України Черняковим В.В. та Сабієм І.М.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням
зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України" (щодо державної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників та розвитку меліорації)"
Номер, дата реєстрації: 3324/П від 02.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до
Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо
державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та розвитку меліорації),
внесений народним депутатом України Бриченком І.В.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо права оренди земельними ділянками
сільськогосподарського
призначення
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва"
Номер, дата реєстрації: 4109/П від 02.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо права оренди земельними ділянками сільськогосподарського
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, внесений
народними депутатами України Калетніком Г.М., Кириленком І.Г.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Земельного і Лісового кодексів України щодо утримання
охоронних зон об’єктів передачі електричної енергії "
Номер, дата реєстрації: 4436/П від 07.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Земельного
і Лісового кодексів України щодо утримання охоронних зон об’єктів передачі
електричної енергії, поданий народними депутатами України Г.І. Грубою,
В.І.Турмановим, В.І.Ковачем, О.Б.Мирним.
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2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку
земель" (щодо затвердження технічної документації з оцінки земель за межами
населеного пункту міст обласного підпорядкування)"
Номер, дата реєстрації: 4657 від 08.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Сікора О.М.
Метою законопроекту є впорядкування діючого законодавства в частині
затвердження технічної документації з оцінки земель за межами населеного пункту
міст обласного підпорядкування, які не мають районних рад, шляхом надання такого
права міським радам, що дозволить зняти неврегульовану чинним законодавством
проблему для земель, які знаходяться в містах обласного підпорядкування за межами
населених пунктів.
В Україні більше 270 міст обласного підпорядкування, більшість з яких мають
землі, які знаходяться за межами населених пунктів. В даний час згідно ст. 23 розділу
ІІІ "Документація з оцінки земель та її затвердження» Закону України "Про оцінку
земель» технічна документація з бонітування грунтів, економічної оцінки земель та
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих за межами населених
пунктів, затверджується районними радами. В той же час, у містах обласного
підпорядкування відсутні районні ради. Тому є гостра потреба надати право
здійснювати таку діяльність в містах обласного підпорядкування, які не мають
районних рад, міським радам.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до статті 186-1 Земельного кодексу
України» (щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою)"
Номер, дата реєстрації: 4680 від 10.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Шпенов Д.Ю.
Законопроект спрямований на захист прав громадян, на спрощення процедури
погодження проектів землеустрою.
Подання даної законодавчої ініціативи зумовлено необхідністю захистити права
громадян.
Конституція України гарантує громадянам реалізацію їх права власності на
землю відповідно до закону.
Стаття 121 Земельного кодексу передбачає, що громадяни України мають
право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або
комунальної власності.
Проте реалізація цього права, через ускладнену процедуру, на разі майже не
виконується. Громадяни роками не можуть погодити проекти землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
На разі існує проблема, що органи виконавчої влади не погоджують проекти
землеустрою та вимагають усунення то одних недоліків, то інших, не надаючи повного
переліку, який необхідно виправити. Усунення таких недоліків триває роками,
громадяни витрачають великі кошти на переоформлення документів та не можуть
реалізувати свої права гарантовані Конституцією.
http://zakon.rada.gov.ua
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Постанова "Про відхилення проекту Закону України про громадський
контроль за використанням та охороною земель"
Номер, дата реєстрації: 2484а/П від 16.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про громадський контроль за використанням
та охороною земель поданий народним депутатом України Гузенком К.О.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про відхилення проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо реалізації самоврядного контролю за
використанням та охороною земель"
Номер, дата реєстрації: 3648/П від 16.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відхилити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо реалізації самоврядного контролю за використанням та охороною
земель), внесений народними депутатами України Гузенком К. О., Карташовим Є. Г.,
Любоненком Ю. В., Задорожним В. К.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законів України (щодо підтримки розвитку меліорації та
забезпечення електричною енергією тепличних господарств і підприємств, що
здійснюють вирощування продукції на зрошуваних землях)"
Номер, дата реєстрації: 3839/П від 16.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Калетнік Г.М.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких
законів України (щодо підтримки розвитку меліорації та забезпечення електричною
енергією тепличних господарств і підприємств, що здійснюють вирощування продукції
на зрошуваних землях), внесений народними депутатами України Пеховим В.А.,
Апостолом М.В., Бриченком І.В., Дудкою О.І., Негоєм Ф.Ф., Смітюхом Г.Є.,
Бандуровим В.В.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень
та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи і внести його на розгляд
Верховної Ради України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
передачі повноважень із розпорядження землями державної власності на місцевий
рівень"
Номер, дата реєстрації: 4758 від 24.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Омелянович Д.С.

Випуск
№ 91
30 квітня

Законопроект розроблено з метою оптимізації механізму управління землями
державної власності та перенесення важелів прийняття управлінських рішень на
місцевий рівень.
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Існуюча сьогодні система розподілу між органами виконавчої влади
повноважень з розпорядження землями державної власності не є досконалою. У
значній кількості випадків повноваження з вилучення і надання земельних ділянок
належать Кабінету Міністрів України, Державному агентству земельних ресурсів
України, обласним державним адміністраціям. Очевидним є той факт, що
зосередженість переважної більшості таких повноважень у органів обласного та
центрального рівнів не дає змогу впливати на вирішення цих питань органам на місцях.
Будучи відповідальними перед державою за наповнення місцевих бюджетів,
розвиток територій, районні державні адміністрації майже повністю позбавлені
повноважень з питань передачі земельних ділянок у власність та користування.
Такий стан справ створює штучні складнощі для громадян, зацікавлених у
приватизації земельних ділянок, вкрай негативно позначається на залученні інвестицій
у економіку районів, стимулює корупцію.
З урахуванням свого статусу, органи виконавчої влади, розташовані у столиці
чи обласних центрах, не можуть бути детально обізнаними з проблемами певного
району, а отже - на можуть ефективно планувати та приймати рішення щодо
управління земельними ресурсами для вирішення цих проблем.
Не сприяє розвитку територій також передбачена Земельним кодексом України
передача земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення
до статутного капіталу Державного земельного банку. Загальна площа земель, які
передбачається передати Державному земельному банку, обчислюється мільйонами
гектарів. Наслідками такої передачі стане позбавлення місцевих бюджетів надходжень
від орендної плати за передані в оренду земельні ділянки, а також значне скорочення на
території сільських, селищних рад вільних площ для задоволення потреб
територіальних громад.
Цілком очевидно, що передача матеріальних ресурсів з центру на місця є
нагальною потребою. Тільки органи, що здійснюють свою діяльність на місцевому
рівні, мають управляти такими ресурсами. Це у повній мірі стосується і здійснення
права власності на землю.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
(щодо функціонування Державного земельного банку)
Номер, дата реєстрації: 4784 від 25.04.2014
Ініціатор: Кабінет Міністрів України Яценюк А.П.
Метою запропонованого проекту є законодавче врегулювання питання
подальшого функціонування Державного земельного банку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2012 №609 було створено
ПАТ "Державний земельний банк" (далі – Банк) та сформовано за рахунок коштів
державного бюджету статутний капітал Банку в розмірі 120 млн. гривень.
Передбачалось,
що
Банк
забезпечуватиме
управління
землями
сільськогосподарського призначення державної власності та виконуватиме функцію з
реалізації державних кредитних програм, передусім для середнього i малого бізнесу у
сільській місцевості.
Також на законодавчому рівні було визначено право формувати статутний
капітал Банку за рахунок внесків у вигляді земельних ділянок.
У зв’язку з неповним законодавчим забезпеченням роботи Банку як суб’єкта
правовідносин на ринку земель сільськогосподарського призначення, Банк на
сьогоднішній день може провадити свою діяльність лише як комерційний банк.
При цьому, станом на 01.03.2014 в Україні окрім Банку функціонує 180 банків, з
яких два державних та чотири з державною часткою понад 75% на поповнення
статутного капіталу яких за період з 2008 року за рахунок коштів держаного бюджету
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та облігацій внутрішньої державної позики було спрямовано більш ніж 55 млрд.
гривень.
Таким чином, наразі існує необхідність для перегляду концепції подальшого
існування Банку згідно з міжнародною практикою, яка свідчить про доцільність
передавання функції фінансування сільського господарства фінансовим установам, які
мають міцнішу базу в частині формування капіталу, регуляторного нагляду та
конкуренції.
На вищезазначеному, зокрема, було зроблено акцент Світовим банком в
аналітичній записці стосовно діяльності Державного земельного банку і досвідом у
сфері управління державними земельними ресурсами.
Так, зокрема, в аналітичній записці зазначено, що земельні агентства, земельні
фонди та земельні банки, як правило зосереджені на консолідації земель, діяльності на
ринку земель i відіграють координуючу роль у фінансуванні передачі земель зі
складними перерозподілами. Фінансування сільгоспвиробництва, в тому числі іпотека
сільськогосподарських земель, не входить до сфери їх повноважень.
У зв’язку з чим проект пропонується вилучити із законодавства норми, які
регламентують діяльність Державного земельного банку, як банківської установи та
вжиття заходів щодо ліквідації Державного земельного банку.
Проект акту підготовлено з метою забезпечення виконання зобов’язань
української сторони перед міжнародними фінансовими організації в частині щодо
перегляду концепції подальшого функціонування Державного земельного банку.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законів
діяльності Аграрного фонду"
Номер, дата реєстрації: 4787 від 25.04.2014
Ініціатор: Народний депутат України Лабазюк С.П.

України щодо

Основною метою прийняття зазначеного проекту акта є підвищення
ефективності реалізації цінової політики в агропромисловому секторі економіки, що
може бути досягнуто в результаті діяльності та роботи публічного акціонерного
товариства "Аграрний фонд".
Прийняття законопроекту спрямовується на законодавче забезпечення процесу
реформування Аграрного фонду, який виконує функцію цінового регулятора на
організованому ринку сільськогосподарської продукції та забезпечує продовольчу
безпеку держави.
Утворений у 2005 році, як бюджетна установа, Аграрний фонд на сьогодні
позбавлений можливості оперативно втручатися в процес ціноутворення в аграрному
секторі економіки, в першу чергу у зв’язку з особливостями бюджетного
законодавства.
З урахуванням міжнародного досвіду розпочато трансформацію Аграрного
фонду з бюджетної установи в публічне акціонерне товариство.
Статтею 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
Кабінету Міністрів України надано право здійснити у 2013 році випуск облігацій
внутрішньої державної позики у сумі 5 млрд. гривень з подальшим придбанням у
державну власність на ці облігації акцій первинної емісії публічного акціонерного
товариства «Аграрний фонд».
Кабінетом Міністрів України у квітні 2013 року створено публічне акціонерне
товариство "Аграрний фонд" та забезпечено формування статутного капіталу
товариства у розмірі 5 млрд. гривень.
На даний час ПАТ "Аграрний фонд" має достатній обсяг фінансових ресурсів
для ефективного виконання функцій цінового регулятора в аграрному секторі
економіки.
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Проектом Закону передбачається, що функції з управління корпоративними
правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ "Аграрний фонд" здійснює
уповноважений Кабінетом Міністрів України орган виконавчої влади.
Одночасно проектом Закону пропонується включити ПАТ "Аграрний фонд" у
перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації.
Також, законопроект містить положення щодо можливості дотації ПАТ
"Аграрний фонд" за рахунок коштів державного бюджету у разі недостатності власних
коштів товариства для забезпечення продовольчої безпеки держави.
Внесення запропонованих змін до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" дозволить Аграрному фонду ефективно
реалізовувати та проводити цінову політику в агропромисловому секторі економіки у
межах, визначених законодавством, виконувати від імені держави функції кредитора на
період дії режиму заставних закупівель окремих об'єктів державного цінового
регулювання, виконувати програми, визначені законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, формувати державний інтервенційний фонд об'єктів
державного цінового регулювання для здійснення товарних та фінансових інтервенцій
на організованому аграрному ринку, а також реалізовувати інші заходи.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
01.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
зміни до статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України"
Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України" (далі – проект Закону)
розроблений відповідно до численних звернень із регіонів та набуття 01 січня 2015
року чинності статті 33 Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів", якою забороняється реалізація і обіг необробленого молока та сиру
домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших
копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.
Метою проекту Закону є забезпечення можливості державної підтримки не
лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників
шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які
можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та
реконструкції.
Разом з тим, до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково
відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах
м’ясопереробні пункти.
Прийняття
Закону
сприятиме
залученню
дрібних
та
середніх
сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції
існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дозволить збільшити поголів’я тварин, а
також виробництво високоякісної продукції тваринництва.
Зазначений проект Закону разом з аналізом регуляторного впливу знаходиться
на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту Закону надсилати протягом
місяця з дня оприлюднення на адресу: 1001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департаменту
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тваринництва або на адресу електронної пошти saganovska@minapk.gov.ua. Виконавець
Дзюбенко Наталія Володимирівна. Телефон (044) 288-01-01.
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Метою законопроекту є забезпечення можливості державної підтримки не лише
великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом
зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть
претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції.
Разом з тим до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково
відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах
м’ясопереробні пункти.
Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України" (далі – проект Закону)
розроблений відповідно до численних звернень із регіонів та набуття 01 січня 2015
року чинності статті 33 Закону України "Про безпечність та якість харчових
продуктів", якою забороняється реалізація і обіг необробленого молока та сиру
домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших
копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках.
http://minagro.gov.ua/
03.04.2014
Повідомлення про оприлюднення до проекту Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку розроблення і
затвердження норм втрат і виходу спирту та алкогольних напоїв"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку розроблення і
затвердження норм втрат і виходу спирту та алкогольних напоїв" Мінагрополітики
України оголошує про його публікацію.
Проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо порядку розроблення і затвердження норм втрат і виходу спирту та алкогольних
напоїв" підготовлено з метою розмежування повноважень Кабінету Міністрів України,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері харчової і переробної промисловості, і центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та
обігом спирту, алкогольних напоїв, щодо визначення Порядку розроблення і
затвердження норм втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних
напоїв.
Повний пакет документів до проекту Закону України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо порядку розроблення і затвердження норм втрат і
виходу спирту та алкогольних напоїв" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту Закону України та аналізу
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом
місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами: Міністерство
аграрної політики та продовольства України, м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 24,
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тел/факс
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.
Метою зазначеного проекту Закону є розмежування повноважень Кабінету
Міністрів України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері харчової і переробної промисловості, і центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, щодо визначення Порядку
розроблення і затвердження норм втрат і виходу спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та
алкогольних напоїв.
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо порядку розроблення і затвердження норм втрат і виходу спирту та алкогольних
напоїв" (далі – проект Закону) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 3 березня 2014 року № 5367/1/1-14 та у зв’язку з прийняттям постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 67 "Про ліквідацію Міністерства
доходів і зборів".
Абзацом другим пункту 214.6 статті 14 Податкового кодексу України та
частиною першою статті 13 Закону України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" встановлено, що норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і
плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та
алкогольних напоїв затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України. При цьому відсутні положення, які передбачають порядок їх розроблення.
Згідно з Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженим Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500,
встановлено, що основними завданнями міністерства є формування та забезпечення
реалізації державної політики у сферах сільського господарства, тваринництва,
садівництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової і переробної
промисловості. До харчової та переробної промисловості належать спиртова та лікерогорілчана галузі.
Відповідно до підпункту 7 пункту 4 вищезазначеного Положення Міністерство
аграрної політики та продовольства України здійснює нормативно-правове
забезпечення у визначених сферах та галузях, зокрема затверджує (встановлює)
галузеві та відомчі норми і нормативи.
Оскільки норми втрат і виходу спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних
напоїв є галузевими нормами, розробляються профільними науковими установами і
застосовуються підприємствами при виробництві спирту та алкогольних напоїв,
проектом Закону України пропонується надати повноваження щодо визначення
порядку їх розроблення і затвердження Міністерству аграрної політики та
продовольства України за погодженням з Державною податковою службою України.
http://minagro.gov.ua/
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03.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду
державного бюджету"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану
вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного
бюджету" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту постанови
Міністерство аграрної політики та продовольства України з 3 квітня 2014
року оголошує про його публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України.
Проект постанови передбачає розширення напрямів надання державної
підтримки виробникам продукції тваринництва, удосконалення механізму
використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами
до спеціального фонду державного бюджету, порядку надання звітності про
використання бюджетних коштів. Проект розроблено з метою приведення Порядку
використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами
до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 2011 року № 246 (зі змінами), у відповідність із
законодавством, удосконалення механізму надання державної підтримки виробникам
продукції тваринництва для забезпечення ефективного використання коштів,
передбачених у Державному бюджеті України.
Повний пакет документів проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених
переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету" розміщено
в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: www.minagro.gov.ua (розділ "Регуляторні акти").
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу в
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик,
24, м. Київ, 01001. E-mail: mentu@minapk. gov.ua. Виконавець Ментю Ірина Леонідівна,
телефон (044) 279-67-38.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Проект постанови розроблено з метою реалізації державної політики у сфері
надання державної підтримки виробникам продукції тваринництва, зокрема у
вівчарстві, та у сфері племінної справи у тваринництві, забезпечення раціонального та
ефективного використання коштів державного бюджету.
Проект постанови передбачає удосконалення механізму використання коштів,
передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету України за бюджетною
програмою "Державна підтримка галузі тваринництва", розширення напрямів
державної підтримки галузі тваринництва, спрощення порядку надання звітності про їх
використання.
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Проектом постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними
підприємствами до спеціального фонду державного бюджету" (далі – проект
постанови) передбачається внести зміни до Порядку використання сум податку на
додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду
державного бюджету (далі – Порядок).
Проект постанови розроблений у зв’язку з необхідністю приведення Порядку у
відповідність до законодавства, удосконалення механізму надання державної
підтримки у галузі тваринництва та забезпечення ефективного використання коштів,
передбачених у спеціальному фонді державного бюджету.
У зв’язку з відсутністю надання державної підтримки виробникам продукції
вівчарства, необхідністю подолання негативних тенденцій щодо зменшення поголів’я
овець та кіз, використання племінних ресурсів вищої племінної цінності на даний час є
потреба у запровадженні напряму державної підтримки – часткове відшкодування
закуплених племінних вівцематок, козоматок та ярок.
Для збереження тенденції щодо збільшення поголів’я великої рогатої худоби,
яка зараз спостерігається у господарствах населення, є потреба у запровадженні
напряму державної підтримки для сільськогосподарських підприємств – бюджетної
дотації за приріст корів молочного, м’ясного та молочно-м’ясного напрямів
продуктивності.
Для забезпечення реалізації державної політики, яка спрямована на
забезпечення функціонування єдиної системи селекції у тваринництві, є потреба у
запровадженні напряму фінансування – державна підтримка на проведення робіт
загальнодержавного значення.
http://minagro.gov.ua/
03.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Переліку документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві” (далі – проект постанови) Міністерство аграрної
політики та продовольства України оголошує про його публікацію.
Дата оприлюднення: 03 квітня 2014 року
Стислий зміст проекту постанови:
Досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується
записом у трудовій книжці – основним документом про трудову діяльність особи.
При цьому в разі відсутності трудової книжки або її втрати підтвердженням
провадження особою трудової діяльності може бути архівна довідка про стаж роботи
громадянина в сільському господарстві видана на підставі архівних документів, із
зазначенням їх пошукових даних, копія трудового договору (угоди) між працівником і
власником підприємства, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі
сільського господарства не менше одного року.
Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у
таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у Погосподарській
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книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими,
селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 19 січня 2010 року за № 44/17339.
Крім того, у зв’язку з тим, що фізичні особи-підприємці відповідно до
законодавства не можуть самостійно заводити трудові книжки, підтвердженням
ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства є
розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо,
що один рік є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та
вмінь з технологій використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та
тваринницької сільськогосподарської продукції.
Повний пакет документів до проекту постанови та Аналіз регуляторного
впливу проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надати протягом місяця за адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24,
м. Київ, Україна, 01001 та на e-mail: dovgal@minapk.gov.ua.
Контактна особа: Довгаль Костянтин Костянтинович, тел. (044) 278-56-10.
Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку
документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві” (далі – проект
постанови) пропонується затвердити перелік документів, що підтверджують досвід
роботи у сільському господарстві, що їх вимагатимуть від осіб, які виявили бажання
створити фермерське господарство та отримати у власність чи оренду земельну ділянку
державної або комунальної власності.
Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 7 Закону України “Про
фермерське господарство” перелік документів, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики.
Досвід роботи у будь-якій галузі народного господарства підтверджується
записом у трудовій книжці – основним документом про трудову діяльність особи.
При цьому в разі відсутності трудової книжки або її втрати підтвердженням
провадження особою трудової діяльності може бути архівна довідка про стаж роботи
громадянина в сільському господарстві видана на підставі архівних документів, із
зазначенням їх пошукових даних, копія трудового договору (угоди) між працівником і
власником підприємства, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною
особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у галузі
сільського господарства не менше одного року.
Разом з тим у разі ведення особистого селянського господарства досвід роботи у
таких господарствах підтверджується на підставі даних, зазначених у Погосподарській
книзі відповідно до Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими,
селищними та міськими радами, затвердженого наказом Державного комітету
статистики України від 26 жовтня 2009 року № 409, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 19 січня 2010 року за № 44/17339.
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Крім того, у зв’язку з тим, що фізичні особи-підприємці відповідно до
законодавства не можуть самостійно заводити трудові книжки, підтвердженням
ведення фізичною особою-підприємцем діяльності у галузі сільського господарства є
розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Оскільки сільськогосподарське виробництво має сезонний характер, вважаємо,
що один рік є періодом часу, достатнім для здобуття мінімально необхідних знань та
вмінь з технологій використання земельних ресурсів і вирощування рослинницької та
тваринницької сільськогосподарської продукції.
http://minagro.gov.ua/
04.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення
змін
до
Закону
України
"Про
виробництво
та
обіг
органічної
сільськогосподарської продукції та сировини"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини" та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та
сировини" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/
Проекти регуляторних актів 2014).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: tex226@minapk.kiev.ua. Відповідальний виконавець:
Спашиба Оксана Василівна тел. (044) 279-84-90.
Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі - проект Закону)
розроблений з метою відтермінування заборони використання слова з префіксом "біо"
при маркуванні молочних продуктів, виробництво яких відповідно до нормативних
документів передбачає використання пробіотиків для уникнення можливих втрат
суб’єктами господарювання при зупинці виробництва біопродуктів.
Відповідно до частини сьомої статті 29 Закону України "Про виробництво та
обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі - Закон)
забороняється при маркуванні продукції, яка не відповідає вимогам цього Закону,
використовувати позначення з написами "органічний", "біодинамічний", "біологічний",
"екологічний", словами з префіксом "біо" тощо". Тобто згідно з вимогами Закону
виробникам молочних продуктів заборонено використовувати слова з префіксом "біо",
якщо такі продукти не відповідають вимогам даного Закону.
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Чинна редакція частини сьомої статті 29 Закону призведе до зникнення
біокефіру та біойогурту як категорії кисломолочної продукції. Адже з метою
дотримання вимог законодавства виробникам кисломолочної продукції, яка містить
пробіотики, необхідно здійснити ряд досить тривалих за часом заходів, зокрема: внести
зміни до технічних умов та технологічної документації, маркування продукту, змінити
дизайн упаковки, внести корективи у рекламні кампанії та маркетингові плани тощо.
Наразі 35 виробників молочних продуктів у маркуванні використовують
префікс "біо", з них 27 виробників є національними товаровиробниками.
Упродовж багатьох років підприємства молочної галузі виробляють
кисломолочні продукти, в тому числі біопродукти – біокефір, біойогурт та інші. В
даному випадку назви біокефір, біойогурт - це не позначення при маркуванні продуктів
(вироблених з органічної сировини), а власна назва продуктів. Відповідно до
Національного стандарту України ДСТУ 2212:2003 "Виробництво молока та
кисломолочних продуктів. Терміни та визначення" у пункті 1 "Сфера застосування"
зазначено, що цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять
стосовно виробництва молока та кисломолочних продуктів. Зокрема, біопродукт – це
молочний продукт, який містить пробіотики в кінці терміну придатності кількістю не
менше 107 КУО/г. Корисну дію про біотичних мікроорганізмів на організм споживача
має бути обов’язково підтверджено клінічними дослідженнями.
http://minagro.gov.ua/
04.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної
продукції"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної
продукції" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики
України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку та вимог до маркування органічної продукції" розміщено в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та
продовольства України: (www.minagro.gov.ua /розділ Регуляторна політика/ Проекти
регуляторних актів 2013).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua. Виконавець
Спашиба Оксана Василівна, телефон (044) -279-84-90.
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: scherbina@minapk.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є затвердження порядку та вимог до
маркування органічних продуктів харчування з метою ідентифікації споживачами під
час їх обігу.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку та
вимог до маркування органічної продукції" (далі – проект постанови) розроблено
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відповідно до пункту 9 статті 29 Закону України "Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини" та Плану організації підготовки проектів
актів, необхідних для забезпечення реалізації вищезазначеного Закону України,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року (протокол
№ 61).
http://minagro.gov.ua/
07.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції
(сировини) бджільництва” (далі – проекти постанов)
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови
Мінагрополітики України оголошує про їх публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 19 та частини
другої статті 22 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).
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови Кабінету Міністрів
України та аналізу регуляторного впливів у письмовій та електронній формі можна
надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24,
м. Київ, 01001. E-mail: zoo@minapk.gov.ua. (Тарасенко Євгеній Олександрович, тел.
(044) 226-29-97).
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, технологічних,
економічних та соціальних основ виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва фізичними або юридичними особами, вимог щодо утримання, годівлі,
лікування бджіл при виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Детальних
правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" (далі – проект
постанови) розроблено відповідно до частини другої статті 14 та частини другої статті
22 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
щодо вимог до виробників в процесі виробництва органічної продукції відповідно до
діючого законодавства, а також забезпечить передумови ведення органічного
бджільництва в Україні й розробку системи отримання екологічно безпечної органічної
бджолопродукції.
http://minagro.gov.ua/
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07.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Детальних правил виробництва непереробленої
органічної продукції (сировини) тваринного походження” (далі - проект
постанови)
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 19 та частини
другої статті 22 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).
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови 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: zoo@minapk.gov.ua. (Тарасенко Євгеній Олександрович, тел.
(044) 226-29-97).
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. E-mail: inform@dkrp.gov.ua.
Метою прийняття проекту постанови є врегулювання правових, економічних,
зоотехнічних та соціальних основ виробництва непереробленої органічної продукції
(сировини) тваринного походження фізичними або юридичними особами, також
встановлення вимог щодо утримання, випасання, лікування, годівлі тварин та
виробництв непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного походження.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Детальних
правил виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного
походження” (далі – проект постанови) розроблено відповідно до частини другої статті
14 та частини другої статті 19 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
(сировини) тваринного походження відповідно до чинного законодавства.
http://minagro.gov.ua/
07.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та
встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв
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З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та
встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості
земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини,
придатності для виробництва окремих культур” Міністерство аграрної політики та
продовольства України оголошує про його публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної
продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для
виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих
культур” розроблено відповідно до частини третьої та п’ятої статті 23 закону України
“Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” на
виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини” схваленого на засіданні кабінету Міністрів України від 30
жовтня 2013 р. (протокол № 61).
Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є встановлення
порядку оцінки придатності земель для органічного виробництва та встановлення зон
виробництва органічної продукції та сировини і критеріїв якості земель на яких
можливо органічне виробництво.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон
виробництва органічної продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх
придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для
виробництва окремих культур” та аналіз регуляторного впливу проекту постанови
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики
та продовольства України: www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця за адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Департамент землеробства Мінагрополітики
України, e-mail: rudyuk@minapk.gov.ua;
04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 8, ДУ “Держгрунтоохорона”, e-mail:
zakon@gruntrod.gov.ua;
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua. Головний
виконавець - Жилкін Володимир Андрійович, телефон 594-19-66
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України дасть можливість
затвердити Порядок і Критерії, положення яких визначатимуть механізм формування
першочергових правил для організації в законодавчому полі органічного виробництва,
яке відповідає всім специфічним вимогам, що діють в цій сфері.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
оцінки придатності земель (ґрунтів) та встановлення зон виробництва органічної
продукції та сировини і Критеріїв якості земель (ґрунтів), їх придатності для
виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих
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культур” (далі – проект постанови) розроблено на виконання Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” (далі –
Закон), схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 р.
(протокол № 61).
До прийняття Закону цей напрямок сільськогосподарського виробництва
розвивався повільно і безсистемно, головним чином через відсутність нормативноправової бази, недостатній рівень організаторської роботи, невизначеність щодо
реального координатора проблеми.
Як наслідок, створення сільгосппідприємств – виробників органічної продукції
відбулося завдяки ентузіазму керівників підприємств та за підтримки іноземних
компаній і організацій.
З прийняттям Закону ситуація суттєво міняється як з точки зору правової
захищеності сільгоспвиробників цієї категорії, так і нормативного забезпечення з боку
держави.
Подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися
лише за умови створення чіткої, ефективної системи його підтримки на національному
рівні і прийняття пакета підзаконних актів, які забезпечать прозорий та простий
механізм організації органічного виробництва в країні. До складу таких актів також
входить даний проект постанови.
http://minagro.gov.ua/
08.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14
жовтня 2009 р. № 1126"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14
жовтня 2009 р. № 1126" Міністерство аграрної політики та продовольства України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня
2009 р. № 1126" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства
аграрної політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua) та Державного
агентства рибного господарства України (www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного
господарства України (e-mail: flot@darg.gov.ua), виконавець Хобта Світлана
Олександрівна, телефон (044) 484-63-31.
Метою розроблення проекту постанови є перегляд критеріїв оцінки ступеня
ризику від здійснення господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти
здійснення перевірок та звуження кола суб’єктів господарювання, які відносяться до
найвищої та середньої ступенів ризику, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету
Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 "Про затвердження методик
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
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господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю)".
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1126" (далі – проект постанови)
розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
2013 р. № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю)".
Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013
року № 752.
http://minagro.gov.ua/
08.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства агарної
політики та продовольства України "Про затвердження акта, що складається за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у
сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу
Мінагрополітики України"Про затвердження акта, що складається за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості" Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua ) та Державного агентства рибного господарства України
(www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу у письмовій та електронній
формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за
адресою 04053, місто Київ, вулиця Артема, 45 а, Державне агентство рибного
господарства України, виконавець: Хобта Світлана Олександрівна, тел.: 484-63-31, email: flot@darg.gov.ua.
Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства
України.Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України"Про
затвердження акта, що складається за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
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господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості" (далі-проект наказу) розроблено відповідно до частини другої статті 5
Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності", абзацу четвертого пункту 3 Положення про Міністерство
аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента
України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 серпня 2013 року № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) ".
Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить привести діючий нормативноправовий акт до вимог чинного законодавства.
http://minagro.gov.ua/
10.04.2014
Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним
агентством рибного господарства”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державним агентством рибного господарства” Мінагрополітики України
робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України:www.minagro.gov.ua 10 квітня 2014 року.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови у письмовій та
електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього
оголошення за адресою 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство рибного
господарства України, e-mail: lawer-fish@ukr.net, Штефан Лілія Олександрівна, телефон
(044) 482-38-24.
Метою прийняття проекту є затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного
господарства, перегляд діючих критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення
господарської діяльності щодо зменшення кількості та частоти здійснення перевірок,
перегляд критеріїв, за якими суб'єкти господарювання відносяться до найвищої та
середньої групи ризику, із звуження кола таких суб'єктів господарювання, а також
виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 рок №
752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих
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форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових)
заходів державного нагляду (контролю)”, Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі
рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного
нагляду
(контролю)
Державним
агентством
рибного
господарства” розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 серпня 2013 року № 752 “Про затвердження методик розроблення
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.
Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить забезпечити відповідність
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства до вимог Методики розроблення критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013
року № 752
http://minagro.gov.ua/
11.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 07 лютого 2001 року № 17”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 07 лютого 2001 року №
17” Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України (www.minagro.gov.ua) та Державного агентства рибного господарства України
(www.darg.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
вул. Артема, 45а, м. Київ, 04053, Державне агентство рибного господарства
України (e-mail: flot@darg.gov.ua), виконавець Костевська Анелія Михайлівна, телефон
(044) 484-63-34.
Метою розроблення проекту наказу є узгодження норм чинного законодавства.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України
від 07 лютого 2001 року № 17” (далі – проект наказу) підготовлено на виконання листа
Міністерства юстиції України від 30 січня 2013 року № 10.1-19/9 щодо переліку
нормативно-правових актів, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України, що
підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства
- 25 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ
Випуск
№ 91
30 квітня

України, вимог Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, вимог Положення про порядок
розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових
актів з питань пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних
ситуацій від 23 вересня 2003 року № 355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 30 вересня 2003 року за № 874/8195.
http://minagro.gov.ua/
15.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2011 р. № 1031"
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031" (далі – проект
постанови) розроблено з метою удосконалення та спрощення діючого митного
екологічного контролю на вивезення (експорт) шроту та макухи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1031 "Деякі питання
здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон
України".
Проектом постанови пропонується у Додатку до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 жовтня 2011 року № 1031 "Деякі питання здійснення державного
контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" в екологічному
контролі, який здійснюється у формі попереднього документального контролю
митними органами, при вивезенні на експорт шроту та макухи, передбачених
товарними позиціями УКТ ЗЕД 2304 00 00 00, 2306 та 2306, у стовбці "вивезення"
цифри "3" замінити на цифри "0".
Це дасть змогу спростити існуючий порядок державного контролю експорту
шроту та макухи, здобутих під час вилучення соєвої олії та добування рослинних жирів
і олій.
Проект постанови розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
Департамент
продовольства,
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
Проект постанови підготовлено з метою створення спрощеної процедури
експорту шроту/макухи, здобутих під час вилучення соєвої олії та добування
рослинних жирів і олій.
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031" (далі – проект
постанови) розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України з
метою удосконалення та спрощення діючого порядку вивезення на експорт шроту та
макухи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року

2014 року
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№ 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються
через митний кордон України".
Українські шрот та макуха – це високоякісні цінні білкові продукти, які
використовуються як безпосередньо для годівлі тварин в раціоні, так і як сировина для
виробництва комбікормів.
Висока якість шротів та макухи пояснюється технологією їх виробництва
(попередньо видаляється лушпиння (оболонка)). Попит на зовнішньому ринку на дану
продукцію є високим.
Україна має великий експортний потенціал поставок на зовнішній ринок шроту
та макухи, зокрема здобуття під час вилучення соєвої олії та добування рослинних
жирів і олій.
Враховуючи те, що термін придатності їх є обмеженим, внутрішній попит із-за
недостатньо
розвинутого
тваринництва
є
малим,
тому
продукція
є
експортоорієнтованою.
Створення сприятливих умов експорту шроту/макухи є дуже важливим для
забезпечення стабільності роботи олійнодобувних підприємств, оскільки шрот і макуха
утворюються у процесі добування рослинних олій.
http://minagro.gov.ua/
25.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Переліку вхідних продуктів, які дозволяється
зберігати у виробничому підрозділі”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про затвердження Переліку вхідних продуктів, які дозволяється
зберігати у виробничому підрозділі” Міністерство аграрної політики та продовольства
України оголошує про його публікацію.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено відповідно до
частини третьої статті 26 Закону України “Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини” на виконання Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3
вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини”, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня
2013 року (протокол № 61), з метою затвердження переліку вхідних продуктів, які
дозволяється зберігати у виробничому підрозділі.
Проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного
впливу розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної
політики та продовольства України (http//www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Департамент економічного розвитку аграрного ринку Мінагрополітики України,
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,E-mail: illenko@minapk.gov.ua; виконавець Іллєнко
Надія Володимирівна, тел. 279-86-35
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01001, тел.254-52-16 факс.226-31-81 Email: inform@dkrp.gov.ua

30 квітня
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Проект постанови підготовлено з метою затвердження переліку вхідних
продуктів, які дозволяється зберігати у виробничому підрозділі.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку
вхідних продуктів, які дозволяється зберігати у виробничому підрозділі” (далі – проект
постанови) розроблено відповідно до частини третьої статті 26 Закону України “Про
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини” та Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 3 вересня 2013 р. № 425-VII “Про виробництво та обіг органічної
сільськогосподарської продукції та сировини, схваленого на засіданні Кабінету
Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61).
Прийняття проекту постанови обумовлено необхідністю врегулювання та
затвердження переліку вхідних продуктів, які дозволяється зберігати у виробничому
підрозділі.
http://minagro.gov.ua/
29.04.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства аграрної політики України щодо бланків складських документів на
зерно"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу
Мінагрополітики "Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на
зерно" Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про його
публікацію.
Проект наказу розроблений з метою приведення актів Міністерства аграрної
політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 2 жовтня
2012 року № 5316-VI норм "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності",
Указу Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови Кабінету Міністрів
України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними
елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України".
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України (http://www.minagro.gov.ua) та Державної інспекції сільського господарства
України (http://www.disgu.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у
письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня опублікування
цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України, вул. Баумана, 9/12, м.
Київ, 03190, E-mail: tylyza@meta.ua; виконавець Кравець Ірина Анатоліївна,
телефон/факс 232-94-37;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, E-mail: inform@dkrp.gov.ua, тел.
254-56-73.
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Проект наказу підготовлено з метою приведення актів Міністерства аграрної
політики та продовольства України у відповідність до Закону України від 02 жовтня
2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
виготовлення документів та бланків документів суворого обліку та звітності", Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Указу Президента України від 03
березня 2011 року № 264 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів
Президента України", постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року
№ 86 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту
документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" в частині виключення
положень, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності та
потребують захисту голографічними елементами.
Законом України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків
документів суворого обліку або звітності" внесено зміни до статті 5 Закону України
"Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва"
позбавивши бланки складських свідоцтв статусу документів суворого обліку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 641 “Про
внесення зміни до Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх
передачу та продажу зерновим складам” виключено положення Порядку випуску
бланків складських документів на зерно, їх передачу та продажу зерновим складам,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510,
що бланки складських документів на зерно є бланками суворої звітності.
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"
складськими документами на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське
свідоцтво, складська квитанція.
Відповідно до Указу Президента України від 03 березня 2011 року № 264 "Про
визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України", постанови
Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2011 року № 86 "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів
голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України" втратили чинність Указ Президента
України від 15 листопада 2000 року № 1239 "Про захист документів і товарів
голографічними захисними елементами", Положення про порядок голографічного
захисту документів і товарів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
24 лютого 2001 року № 171 та Перелік документів, які підлягають захисту
голографічними елементами, та їх державних замовників, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 05 липня 2002 року № 932.
У зв’язку з цим потребує приведення у відповідність Опис бланків складських
документів на зерно, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від
06 червня 2005 року № 247 щодо виключення положень про використання
голографічного захисного елементу на бланках складських документів на зерно та
Положення про обіг складських документів на зерно, затверджене наказом
Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року № 198 щодо
виключення положень, що бланки складських документів на зерно є бланками суворої
звітності.
http://minagro.gov.ua/
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25.04.2014 В.о. президента України підписав закон, що скасовує
сертифікацію зерна та зернових складів
В.о. президента України Олександр Турчинов підписав 25 квітня закон № 1193VII, який скасовує сертифікацію зерна та продуктів його переробки, а також
сертифікацію відповідності послуг зернових складів. Про це повідомляється на сайті
Верховної Ради України. Документ набуде чинності з дня його публікації в офіційних
ЗМІ.
АПК-інформ
25.04.2014 В Мінагрополітики обговорили перспективи виробництва м’яса
та м’ясопродуктів
24 квітня, під головуванням заступника міністра Андрія Дикуна відбулось
засідання робочої групи щодо розвитку експорту та імпорту м’яса та м’ясопродуктів. В
ньому
взяли
участь
представники
Мінагрополітики,
Держветфітослужби,
м’ясопереробного бізнесу України та промислових виробників свинини та яловичини.
Під час засідання було презентовано аналіз стану виробництва м’яса та
м'ясопродукції в Україні. Так, було відмічено, що починаючи з 2001 року в Україні
відбувається ріст поголів’я птиці. Щодо показників виробництва, то було відмічено, що
в державі найбільше виробляється м’яса птиці, свинини та яловичини. Фахівці
Мінагрополітики відмітили, що ця позитивна тенденція буде продовжуватись і в
подальшому. Також в Україні збільшено експорт м’яса птиці на 172 тис. тонн. Крім
цього, були озвучені плани щодо нарощення цього року експорту м’яса птиці майже на
10% та скорочення імпорту свинини.
Андрій Дикун запропонував до обговорення питання виходу на ринки третіх
країн вітчизняних м’ясопереробних підприємств. «Відкриття нових ринків для
експорту м’яса та м’ясопродуктів вітчизняними виробниками – складне, але
стратегічно важливе питання. Досягти позитивних результатів у цьому напрямі
можливо лише спільними зусиллями бізнесу та влади. Вітчизняна м’ясна продукція має
бути конкурентоспроможною з відповідними якісними показниками. Вона має
відповідати високим міжнародним стандартам якості. Вивчення і залучення передового
досвіду розвинутих країн у цьому контексті є очевидним. І сьогодні, в умовах
євроінтеграційних процесів, це наше спільне з вами завдання», - відмітив заступник
міністра. Андрій Дикун наголосив, що саме для вирішення таких проблемних питань в
Мінагрополітики і створено профільну робочу групу з питань експорту-імпорту м’ясної
продукції. Найближчим часом в міністерстві відбудеться наступне засідання робочої
групи, під час якої розглядатимуться проблеми, пов’язані з експортом та імпортом
м’яса свинини та яловичини.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
25.04.2014 Кабмін вирішив ліквідувати Держзембанк
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про ліквідацію Державного
земельного банку. Про це після засідання Кабміну на брифінгу заявив міністр Кабінету
міністрів Остап Семерак.
Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.
"Ми підтримали пропозицію Міністерства фінансів та схвалили проект закону,
який направляється у ВР про ліквідацію Державного земельного банку. Це була одна з
корупційних схем, яка була придумана та пробувалася реалізуватися попереднім
урядом на чолі з Азаровим, коли був створений Державний земельний банк. Туди
планувалося внесення земельних паїв і за державні кошти, які прямували з державного
бюджету для наповнення статутного капіталу. За ці кошти повинні були за заниженими
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цінами покупатися земельні паї за дуже корупційної і непрозорою схемою в реальних
власників", - розповів Семерак.
Нагадаємо, 2 липня 2012 р. було прийнято постанову Кабінету міністрів № 609
про створення Державного земельного банку. 28 грудня 2012 р. були виділені кошти на
формування статутного капіталу в розмірі 120 млн грн.
Банк планував отримати в капітал державні земельні ресурси.
РБК-Україна
24.04.2014 В Україні може відкритися представництво ФАО ООН
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН незабаром може відкрити
своє представництво в Україні . Відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі
міністра аграрної політики і продовольства України з регіональним представником
ФАО ООН у Східній Європі та Центральній Азії. За словами міністра, це є досить
амбітним проектом. Згідно з даними міністра, Україна є одним з найважливіших
партнерів ФАО, і співпраця з Організацією є для країни одним з пріоритетних
напрямків зовнішньоекономічної діяльності і важливим фактором формування
продовольчої стратегії . За підсумками зустрічі представники ФАО висловили
готовність надавати максимальну допомогу в доведенні української продукції до
європейських стандартів і сприяти її виходу на ринок ЄС і глобальний продовольчий
ринок.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.04.2014 Преференції Євросоюзу для українського експорту вступили в
силу
23 квітня 2014 року набули чинності односторонні преференції Європейського
Союзу для українських експортерів. Відповідна інформація була опублікована в
офіційних ЗМІ Євросоюзу. Режим безмитного імпорту українських товарів буде діяти
до 1 листопада 2014 року. Як вважають експерти , це принесе українським експортерам
(у першу чергу , сільськогосподарської продукції) до 500 млн. євро і дозволить значно
посилити свої позиції на європейських ринках збуту. Раніше ряд українських
підприємств вже заявив про свою готовність скористатися отриманими преференціями
і почати експорт своєї продукції до країн Євросоюзу незабаром після скасування мит.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
24.04.2014 У Мінагрополітики України обговорили необхідність відміни
карантинного дозволу на імпорт насіння
У Мінагрополітики відбулося чергове засідання робочої групи з обговорення
актуальних питань галузі насінництва в Україні. До складу робочої групи увійшли
представники
Мінагрополітики
України,
Держсільгоспінспекції
України,
Держветфітослужби України, НААНУ, Українського інституту експертизи сортів
рослин, громадських організацій та науково-дослідних установ.
Головним питання порядку денного стало обговорення необхідності відміни
карантинного дозволу на імпорт насіння. Також учасники зійшлися, що необхідно на
законодавчому рівні чітко визначити поняття «оптова та роздрібна торгівля насінням та
садивним матеріалом». Учасники запропонували визначити поняття «категорії насіння»
за такими напрямками використання як: насіння для реалізації та насіння для
внутрішньогосподарського використання. Виробникам насіння слід надати
альтернативну можливість самостійно обирати акредитовані лабораторії, незалежно від
їх підпорядкування, які здійснюють випробування насіння на посівні якості з видачею
відповідних документів.
Крім того, у ході дискусії була висунута пропозиція щодо проведення
сертифікації насіння і садивного матеріалу в два етапи: перший етап – визначення
сортової якості насіннєвих посівів, другий – визначення посівних якостей насіння.
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Також була піднята проблема щодо незадовільного стану та низьких обсягів
виробництва лікарських, лісових і малопоширених культур. Відтак, Мінагрополітики
має максимально сприяти розвитку галузі виробництва декоративних рослин.
Так,наприклад,законодавством ЄС не регулюється та не контролюється операція
введення в обіг насіння і садивного матеріалу декоративних рослин.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
24.04.2014 Мінагрополітики: ФАО та ЄБРР розпочали проект підтримки
діалогу держави та бізнесу на ринку молока
У Мінагрополітики під головуванням заступника міністра Андрія Дикуна було
проведено дві робочі групи з представниками молокопереробного бізнесу щодо
перспектив розвитку молочного ринку в Україні. Також робочій групі був
представлений баланс виробництва та споживання молока за попередній рік та
прогнозований баланс на 2014 рік. Участь у засіданнях взяли представники
Мінагрополітики, Аграрного фонду, представники ФАО, молокопереробного бізнесу та
виробники молока України.
Андрій Дикун поінформував, що за І квартал 2014 року господарствами всіх
форм власності вироблено 2 129,8 тис. тонн молока, що на 2,1 % більше ніж у
відповідний період минулого року. З них сільськогосподарськими підприємствами 613,6 тис тонн або на 5,5 % більше, а господарствами населення - 1 516,2 тис. тонн, що
майже на 1 % більше ніж за І квартал торік. У січні-березні поточного року на
переробні підприємства реалізовано молока на 3,7% більше, ніж у І кварталі 2013 року
(951, 4 тис. тонн), у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – на 7,3%
(557,1 тис. тонн), а господарствами населення – на 2,1% (309,2 тис. тонн) більше ніж за
відповідний період минулого року.
В ході дискусії представники молокопереробного бізнесу зауважили, що імпорт
молочної сировини та готової молочної продукції залишається на рівні минулого року.
А експорт знижується через часткову втрату експорту сирів та молочних консервів на
російський ринок. Разом з тим, було зауважено, що є можливості для збільшення
експорту таких продуктів, як сухе знежирене молоко та казеїн.
Також представниками робочої групи було зауважено, що через звуження
зовнішніх ринків збуту конкуренція на внутрішньому ринку зростає, що призведе до
зниження відносних цін на молочні продукти.
Зі свого боку, економіст Департаменту технічної співпраці ФАО Андрій Ярмак
зазначив, що ФАО спільно з ЄБРР розпочали проект підтримки діалогу держави та
бізнесу на ринку молока, що розрахований на два роки. В рамках проекту планується
створити автоматизований баланс молока та молокопродуктів, провести аудит
статистики з виробництва молока в господарствах населення, провести глибоке
фундаментальне дослідження молочного бізнесу з аналізом агрополітики найбільш
успішних країн та підтримати зусилля з диверсифікації експорту, поліпшення
законодавства в молочній галузі з залученням світового досвіду.
Андрій Дикун запропонував підписати меморандум про узгодження дій між
Мінагрополітики та молокопереробними підприємствами і представниками асоціацій
цієї галузі для забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку молока та молочних
продуктів.
Дата підписання меморандуму буде повідомлена пізніше.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
22.04.2014 Мінагрополітики планує спростити процедуру отримання
карантинного сертифікату у сфері картоплярства та овочівництва
17 квітня, в Мінагрополітики відбулось засідання робочої групи щодо проблем,
які існують у питаннях розмитнення та фітосанітарних процедур картоплі та овочевої
продукції на державному кордоні України. До складу робочої групи увійшли
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представники міністерства, Держветфітослужби, Департаменту митної справи
Міністерства доходів і зборів, члени Української асоціації виробників картоплі, члени
корпорації “Укровочкартоплепром”.
Представниками Української асоціації виробників картоплі було піднято
питання необхідності спрощення порядку ввезення підкарантинних матеріалів із-за
кордону та відміни карантинних сертифікатів на переміщення об’єктів регулювання у
сфері рослин.
В ході дискусії представники Держветфітослужби аргументовано довели, що
карантинний сертифікат як регулюючий документ є необхідним. Разом з тим
визначили, що наразі потрібно визначити одну норму отримання карантинного
сертифікату, яка б стосувалася як дрібних, так і великих суб’єктів господарювання.
Представники Держветфітослужби також повідомили, що за минулий рік було
оформлено 1700 карантинних сертифікатів на картоплю по всій Україні. І запевнили,
що на кордоні проблем в затримці вантажу немає, якщо є фітосанітарна експертиза.
Учасники робочої групи домовились найближчим часом спільно вирішити
підняті проблемні питання.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
22.04.2014 Мінагрополітики України та агрохолдинги створять
координаційну раду
18 квітня за ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України
Ігоря Швайки відбулась зустріч з представниками потужних агрохолдингів, які
працюють в Україні.
Відкриваючи нараду, Ігор Швайка зазначив: «Нам у спадок дістались певні
громіздкі формати співпраці з бізнесом. Маємо різного роду «надбудови» у вигляді
великої кількості профільних та галузевих об’єднань, асоціацій, федерацій та форумів, і
які називають себе громадянським суспільством. Разом з тим, у більшості випадків
робота через ці формування над вирішенням реально існуючих проблем аграрного
бізнесу значно ускладнена. Тому й постало актуальне питання: як ефективно і
оперативно працювати з людьми, які займаються потужним агробізнесом в Україні.
Виникла пропозиція організувати певну Координаційну раду з взаємодії агрохолдингів
та Мінагрополітики. Мета проста - напрацювати конструктивний механізм взаємодії».
Представники агрохолдингів, присутні на нараді, поставили перед
керівництвом Мінагрополітики низку проблемних питань, які вимагають невідкладного
вирішення. Серед них були названі такі як: занадта зарегульованість підприємницької
діяльності з боку держави, громіздка й корумпована дозвільна система у всіх сферах і
галузях, невирішеність питань у земельних відносинах, зокрема щодо реєстрації
договорів оренди земельних ділянок та необхідності розробляти проекти землеустрою
відповідно до науково-обґрунтованих сівозмін.
Ігор Швайка поінформував присутніх про вже здійснені кроки у напрямі
дерегуляції ведення бізнесу. Зокрема про ухвалення урядових рішень
щодо
встановлення безстрокового терміну дії дозволу на ввезення на територію України
тварин та продуктів тваринного походження, щодо відміни сертифікації якості зерна та
продуктів його переробки, а також сертифікації послуг зі зберігання зерна тощо.
Заступник міністра Андрій Дикун зі свого боку повідомив, що в
Мінагрополітики вже працюють шість робочих груп з профільних питань за участі
представників бізнесу та громадськості. Так необхідні законодавчі зміни
напрацьовують робочі групи щодо земельних питань; щодо молочної галузі; щодо
насінництва та розсадництва; щодо картоплярства та овочівництва; щодо засобів
захисту рослин; функціонування ринку зерна. «За подібним принципом, тобто за
певними профільними напрямами могла б працювати і координаційна рада. Головна
ідея, яку ми закладаємо в її діяльність, - максимально взаємодіяти з бізнесом,
агрохолдингами і оперативно вирішувати проблеми», - наголосив Андрій Дикун.
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Представники агрохолдингів підтримали ідею створення координаційної ради
як діалогового майданчику між вертикально інтегрованими компаніями та
Мінагрополітики та домовились найближчим часом сформувати пріоритетні питання та
пропозиції щодо їх вирішення.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
18.04.2014 Мінагрополітики пропонує стабілізувати ціни на цукор
інтервенціями з Аграрного фонду
Міністерство аграрної політики і продовольства пропонує провести додаткові
продажі цукру з запасів Аграрного фонду за зниженою ціною для стабілізації ціни на
нього. Про це повідомив глава міністерства Ігор Швайка. «Зараз ми бачимо
подорожчання цукру. Ми готуємо постанову, яка дасть можливість реалізувати той
цукор, який був закуплений і зберігається на складах Аграрного фонду, щоб він
виходив у мережі за тією ціною, за якою він сьогодні зберігається, - це близько 9 грн. за
кг.», - сказав Швайка .За його словами, прийняття таких заходів продиктована тим, що
в деяких областях України зафіксовано істотне зростання цін на цукор.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.04.2014 Мінагрополітики ініціювало створення Всеукраїнського
аграрного ради
Міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка оголосив про створення
Всеукраїнського аграрного ради у відповідь на рішення третього Всеукраїнського
аграрного форуму висловити йому недовіру. Рішення про створення ради прийняло
Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з представниками
агропромислового комплексу. Серед них не було представників президії
Всеукраїнської аграрного форуму. Це голови Клубу аграрного бізнес, Союзу
птахівників України, Аграрного союзу України, а також Української аграрної
конфедерації та Асоціації фермерів і приватних землевласників України. «Рішення, яке
сьогодні у нас прийнято - це створення Всеукраїнського аграрного ради, яка буде
формулювати проекти рішень, пропонувати і обговорювати їх. Для міністерства
важливо, щоб в аграрному секторі був інститут, який займався б напрацюванням
рішень і подавала б їх для спільної реалізації з міністерством, урядом і Верховною
Радою », - сказав міністр. І. Швайка заявив , що робота існуючих асоціацій є
неефективною. Раніше Всеукраїнський агаровий форум висловив недовіру І. Швайки,
бо той не прийшов на його засідання .
Дело
17.04.2014 Зона вільної торгівлі з ЄС повноцінно запрацює з 1 листопада
З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі за тими ж принципами, за
якими зараз відкривається для України європейський ринок.
Українським виробникам нададуть можливість підготуватися
Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом повинна
запрацювати з 1 листопада поточного року, заявив глава представництва ЄС в Україні
Ян Томбінський на зустрічі українського уряду з діловими колами.
«З 1 листопада працюватиме зона вільної торгівлі за тими ж принципами, за
якими зараз відкривається для України європейський ринок. Українським виробникам
нададуть можливість підготуватися і поліпшити свої можливості на європейському
ринку, і український ринок буде поступово відкриватися для європейських товарів», сказав Томбінський.
УНІАН
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17.04.2014 В Мінагрополітики створять зрозумілу систему дотацій
виробників молока
15 квітня в Мінагрополітики відбулось засідання робочої групи з розробки та
вдосконалення законодавства та інших нормативних актів, що регулюють молочну
галузь.
Учасниками робочої групи були розглянуті та обговорені законопроекти: «Про
внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері
сільськогосподарської кооперації)», «Про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
податком на додану вартість)».
В ході дискусії представники молокопереробного бізнесу запропонували
спрямувати кошти державної підтримки на розвиток господарств у вигляді компенсації
частини процентних ставок кредитів на розвиток виробництва молока та створити рівні
умови доступу до отримання дотацій.
Представники міністерства пообіцяли створити просту та зрозумілу систему
дотацій виробників молока, створити стабільні правила державної підтримки та
затвердити напрацьовані основні положення до законопроектів та моделі державної
підтримки на законодавчому рівні.
АПК-информ
15.04.2014 У Верховній Раді зареєстровано законопроект про введення мита
на експорт сої
Верховній Раді пропонується з 1 січня 2015 р. ввести мито на експорт соєвих
бобів з України в розмірі 15 % від митної вартості, але не менше € 35 за одиницю
товару. Відповідний законопроект № 4693 зареєстровано у парламенті. У
пояснювальній записці до документа наголошується , що Україна входить до десятки
найбільших країн- виробників і експортерів сої. При цьому введення експортного мита
на олійну дозволить стимулювати виробництво продуктів переробки сої з високою
доданою вартістю і збільшити надходження до держбюджету. «Введення ставок
вивізного мита на соєві боби дозволить створити сприятливий інвестиційний клімат
для розвитку нової переробної галузі», - наголошується в пояснювальній записці до
законопроекту. За оцінками фахівців, потужності вітчизняних підприємств з переробки
олійних культур в 2013 р. виросли на 20%. Згідно з даними компанії «ПроАгро»,
урожай сої в Україні в 2013 р. склав 2,3 млн. т.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.04.2014 У Мінагрополітики почала роботу Комісія з питань
антикорупційної діяльності
10 квітня, у приміщенні Мінагрополітики, відбулося засідання Комісії з питань
антикорупційної діяльності, яка створена Громадською радою при Мінагрополітики. На
засіданні було затверджено чисельний склад Комісії та обрано керівництво.
Головою Комісії обрано начальника Управління з питань запобігання та
протидії корупції громадського об’єднання «Комітет сприяння боротьбі з економічною
злочинністю та корупцією» Михайлича Романа Анатолійовича. У ході свого виступу
він презентував концепцію її діяльності, першочерговими кроками якої стало:
- здійснення антикорупційного аудиту нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність суб’єктів аграрного сектору України;
- проведення комплексу заходів для захисту прав суб’єктів аграрного сектору
від неправомірних дій з боку посадових осіб фіскальних та правоохоронних органів.
Про результати роботи Комісії буде повідомлятись додатково.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
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14.04.2014 В Мінагрополітики опрацьовані важливі євроінтеграційні
законопроекти
11 квітня було проведено чергову робочу групу з розробки та вдосконалення
законодавства та інших нормативних актів, що регулюють молочну галузь. До складу
Робочої групи увійшли представники міністерства, бізнесу, недержавних організацій та
незалежні експерти.
Робочою групою були розглянуті найактуальніші законодавчі ініціативи, які
вимагають оперативного доопрацювання та прийняття, а також персональний склад
підгруп, відповідальний за їхню розробку.
Так, серед найбільш важливих був розглянутий законопроект «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів». Він
встановлює механізм простежуваності щодо безпечності та якості харчових продуктів
згідно з вимогами європейського законодавства. Він дозволить створити належну
систему контролю в сфері санітарних та фітосанітарних заходів, еквівалентну до
системи ЄС.
Погодження та прийняття ще одного проекту, розробленого міністерством,
продиктовано необхідністю гармонізації законодавства України із законодавством ЄС.
Мова про законопроект «Про корми», яким удосконалюється процес виробництва та
обігу кормів, кормових добавок та преміксів, а саме виключається застосування у
виробництві кормів антибіотиків, генетично модифікованих та інших шкідливих
організмів.
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
ідентифікації
та
реєстрації
тварин»
пропонує
ідентифікувати
всіх
сільськогосподарських тварин на території держави. Він також на часі. Це надасть
можливість нашій тваринницькій продукції повноцінно вийти на світові ринки та бути
на них конкурентоспроможною.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
10.04.2014 Міністр підписав наказ щодо міжнародної діяльності в галузі
рибного господарства
Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка підписав
наказ «Про затвердження плану заходів», який дозволить виконати належним чином
заходи щодо міжнародної діяльності в галузі рибного господарства.
Зокрема його реалізація дасть можливість забезпечити проведення чергової
сесії Українсько-Російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі. У свою
чергу на підставі рішень Комісії буде визначено загальний допустимий ліміт вилову на
наступний рік для обох країн, що слугує базою для визначення окремих квот для
користувачів водних біоресурсів.
Так, під час засідань Комісії обговорюються такі важливі питання як:
- хід промислу в Азовському морі;
- визначення лімітів вилучення водних живих ресурсів Азовського моря на
кожен наступний рік та здійснення розподілу лімітів на національні квоти;
- заходи промислового рибальства в Азовському басейні та щорічний режим
рибальства;
- координація взаємодії Сторін з охорони рибних запасів і регулювання
рибальства в Азовському морі та Керченській протоці;
- результати науково-дослідних і науково-промислових робіт у поточному році
та пропозиції щодо їх проведення на наступний рік.
Довідково: Участь у сесії Українсько-Російської Комісії з питань рибальства в
Азовському морі базується на положеннях Угоди між Державним комітетом України з
рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з
рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.1993.
Міністерство аграрної політики та продовольства України
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10.04.2014 Мінагрополітики: скасовано 19 дозвільних документів у
аграрній галузі
9 квітня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного
характеру». Він скасовує 19 з 44 документів дозвільного характеру у сільському,
рибному, лісовому господарстві та у сфері земельних відносин.
Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка
неодноразово наголошував, що максимальне спрощення дозвільної системи є
першочерговим для встановлення прозорих та справедливих правил роботи бізнесу,
покращення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки.
Серед інших юридичних новел, передбачених вищезазначеним Законом для
аграрного сектору, необхідно також відзначити відміну сертифікації якості зерна та
продуктів його переробки, а також сертифікації послуг зі зберігання зерна і продуктів
його переробки.
Щодо інших дозвільних документів, то наразі Мінагрополітики проводить
роботу щодо мінімізації корупційних ризиків при їх видачі або переоформленні. Мова
йде про спрощення порядків видачі таких документів та скорочення переліків
документів, які подаються суб’єктом господарювання для одержання окремих дозволів.
У сфері державного нагляду міністерство продовжить
роботу щодо
запровадження ризик-орієнтованого підходу з метою зменшення кількості та частоти
проведення перевірок бізнесу, відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризику від
провадження відповідного виду господарської діяльності.
Коментуючи ухвалення закону, Ігор Швайка наголосив: «Наша концептуальна
позиція щодо подальшого удосконалення системи державного нагляду полягає у
необхідності поступового запровадження в аграрному секторі практики розвинутих
країн. А це - ефективний, прозорий і неупереджений державний контроль за
визначеним колом питань, що є виключною прерогативою держави. А також делегування значної частини контрольних функцій національним об’єднанням
товаровиробників, посилення самовідповідальності підприємців за якість продукції та
дотримання усталених норм ділової етики через підвищення репутаційних ризиків у
бізнес-середовищі».
Міністерство аграрної політики та продовольства України
09.04.2014 Рада скоротила кількість документів дозвільного характер
Народні депутати підтримали у другому читані і в цілому законопроект №
2436а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення
кількості документів дозвільного характеру". За відповідне рішення проголосували 270
нардепів.
Закон скасовує значну частину документів дозвільного характеру, включених
до Переліку документів дозвільного характеру, затвердженого законом України від 19
травня 2011 р. № 3392.
Крім того, пропонується обмежити сферу дії, збільшити строк дії окремих
дозволів, а також установити можливість провадження господарської діяльності на
підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру.
Зокрема ліквідовується сертифікація зерносховищ та зерна.
"Метою зазначеного закону є поліпшення умов ведення бізнесу шляхом
усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності", - йдеться у
пояснювальній записці до документу.
Закон вводиться в дію з дня опублікування.
РБК-Україна

30 квітня
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ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ, СВИНИНИ ТА М’ЯСА
ПТИЦІ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ У 2014 РОЦІ.
Дем’янчук В. В.,
кандидат с-г наук, експерт ІРАР
За оцінками Департаменту сільського господарства США обсяги світового
виробництва яловичини та телятини у 2014 році (рис. 1) становитимуть 58,86 млн.
тонн, що практично відповідає рівню минулого року (на 0,4% більше, ніж у 2013 р.). Те
саме стосується обсягів експорту – у 2014 р. очікується, що вони досягнуть рівня 9,514
млн. тонн (на 349 тис. тонн або на 3,8% більше від минулого року). Рівень загального
внутрішнього споживання зросте до 57,24 млн. тонн (на 415 тис. тонн або на 0,7%).
При цьому кінцеві запаси становитимуть 584 тис. тонн (на 19,2% менше від минулого
року).
В цілому світовий ринок яловичини та телятини виглядає достатньо стабільним
– протягом останніх чотирьох років обсяги світового виробництва яловичини та
телятини збільшилися на 1,044 млн. т. (на 1,8%), загального внутрішнього споживання
– на 398 тис. т. (на 0,7%), експорту – на 1,343 млн. т. (на 17,2%).
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1.
Виробництво яловичини та телятини в світі у 2010 – 2014 роках (забійна
маса, джерело - USDA).
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2.
Провідні виробники яловичини та телятини в світі у 2010 – 2014 роках
(забійна маса,джерело - USDA).
Очікується, що у 2014 році
провідними експортерами яловичини та
телятини(рис. 2) будуть США (11,23 млн. т.), Бразилія (9,92 млн. т.), ЄС (7,58 млн. т.),
Китай (5,76 млн. т.), Індія (4 млн. т.), Аргентина (2,9 млн. т.), Австралія (2,24 млн. т.),
Мексика (1,82 млн. т.), Пакистан (1,675 млн. т.), Російська Федерація (1,38 млн. т.),
Канада (1,025 млн. т.). Визначається, що у порівнянні з минулим роком обсяги
виробництва яловичини та телятини у США зменшитимуться на 527 тис. т. (на 4,5%),
Австралії – на 119 тис. т. (на 5%) та Канаді – на 10 тис. т. (на 1%), збільшитимуться – у
Бразилії – на 245 тис. т. (на 2,5%), Китаї – на 123 тис. т. (на 2,2%), Індії – на 150 тис. т.
(на 3,9%), Аргентині – на 50 тис. т. (на 1,7%). Також слід зазначити, що протягом 2010
– 2013 р. р. виробництво яловичини та телятини у США зменшилося на 289 тис. т. (на
2,4%), ЄС – на 631 тис. т. (на 7,8%), збільшилося – у Бразилії – на 560 тис. т. (на 6,1%)
та Індії – на 1,008 млн. т. (на 35,5%).

3.
Провідні експортери яловичини та телятини в світі у 2010 – 2014 роках
(забійна маса,джерело - USDA).
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Провідні експортери яловичини та телятини у 2014 році (рис. 3) –Бразилія (2,03
млн. т.), Індія (1,875 млн. т.), Австралія (1,56 млн. т.), США (1,141 млн. т.), Нова
Зеландія (535 тис. т.), Уругвай (385 тис. т.), Канада (355 тис. т.), Парагвай (350 тис. т.),
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ЄС (240 тис. т.), Білорусь (230 тис. т.), Аргентина (200 тис. т.), Мексика (180 тис. т.).
Слід відзначити суттєве збільшення експорту яловичини та телятини з Бразилії
протягом 2011 – 2014 р. р. (на 690 тис. т. або на 51,5%) та з Індії протягом 2010 – 2014
р. р. (на 958 тис. т. або у 2,04 рази).

4.
Провідні імпортери яловичини та телятини в світі у 2010 – 2014 роках
(забійна маса,джерело - USDA).
Як провідні імпортери яловичини та телятини, у 2014 р. (рис. 4) визначаються
США (1,055 млн. т.), Російська Федерація (1,02 млн. т.), Японія (760 тис. т.), Гонконг
(575 тис. т.), Китай (550 тис. т.), ЄС (380 тис. т.), Південна Корея (360 тис. т.),
Венесуела (300 тис. т.), Канада (290 тис. т.), Чилі (255 тис. т.), Мексика (235 тис. т.).
Слід відзначити достатньо суттєве збільшення імпорту протягом 2010 – 2014 р. р. до
окремих країн – Гонконгу - на 421тис. т. (у 3,7 рази), Китаю–на 510 тис. т. (у 13,75
рази), Венесуели – на 157 тис. т. (у 2,1 рази), Канади – на 47 тис. т. (на 19,3%), Чилі – на
65 тис. т. (на 34,2%).

5.
Виробництво яловичини та телятини в Україні у 2010 – 2014 роках (забійна
маса,джерело - USDA).
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Виробництво яловичини та телятини в Україні (рис. 5) очікується в обсязі 430
тис. т. (на рівні минулого року) при обсязі загального внутрішнього споживання 415
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тис. т. (на 14 тис. т. або на 3,4% більше, ніж у 2013 р.). Порівняно із минулим роком,
очікується зменшення експорту до 20 тис. т. (на 14 тис. т. або на 41,2%).

Випуск
№ 91
30 квітня

6.

Ціни на яловичину на світовому ринку у 2013 – 2014 роках (джерело - FAO).

Що стосується цін на яловичину на світовому ринку(рис. 6) , то слід зазначити,
що із середини минулого року спостерігається їх певне зміцнення – рівень підвищення
цін становить 13 – 20%.
Світове виробництво свинини у 2014 році (рис. 7) очікується в обсязі 110,7 млн.
т. (на 1,251 млн. т. або на 1,1% більше, ніж у 2013 р.). Прогнозується деяке зменшення
експорту – до 6,86 млн. т. (на 159 тис. т. або на 2,3% менше від минулого року). Обсяги
загального внутрішнього споживання – 110,435 млн. т., що, практично, на рівні
минулого року. Протягом 2010 – 2013 р. р. обсяги світового виробництва свинини
зросли на 6,553 млн. т. (на 6,4%), загального внутрішнього споживання – на 6,319 млн.
т. (на 6,2%). При цьому обсяги експорту свинини за цей період зросли на 988 тис. т. (на
16,4%).

7.
Виробництво свинини в світі у 2010 – 2014 роках(забійна маса,джерело USDA).
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Провідними виробниками свинини у поточному році (рис. 8) визначаються
Китай (56,95 млн. т.), ЄС (22,3 млн. т.), США (10,332 млн. т.), Бразилія (3,4 млн. т.),
Російська Федерація (2,55 млн. т.), В’єтнам (2,26 млн. т.), Канада (1,82 млн. т.),
Філіппіни (1,39 млн. т.), Японія (1,305 млн. т.), Мексика (1,285 млн. т.), Південна Корея
(1,17 млн. т.). Доцільно зауважити, що обсяги виробництва свинини по країнампровідним її виробникам, за виключенням Китаю, протягом останніх років суттєво не
змінювалися. В Китаї протягом 2010 – 2013 р. р. обсяги виробництва свинини
збільшилися на 4,908 млн. т. (на 9,7%). У поточному році очікується, що виробництво
свинини в Китаї, у порівнянні з минулим роком, збільшиться на 1,33 млн. т. або на
2,4%.

8.
Провідні виробники свинини в світі у 2010 – 2014 роках (забійна
маса,джерело - USDA).
До ТОР-5 провідних експортерів свинини у поточному році (рис. 9) віднесені
США (2,2 млн. т.), ЄС (2 млн. т.), Канада (1,265 млн. т.), Бразилія (675 тис. т.) та Китай
(275 тис. т.), на які припадає 93,5% світової торгівлі свининою. Обсяги її експорту із
США після збільшення протягом 2010 – 2012 р. р. (на 526 тис. т. або на 27,5%), надалі
прогнозуються до зменшення протягом 2012 – 2014 р. р. на 241 тис. т. або на 9,9%.
Обсяги експорту свинини з ЄС, які у 2010 – 2013 р. р. зросли на 527 тис. т. (на 30,9%),
очікуються до зменшення у поточному році на 232 тис. т. (на 10,4%). Експорт свинини
з Канади протягом 2010 – 2014 р. р. зросте на 106 тис. т. (на 9,1%). Бразилія цього року,
у порівнянні з 2013 р., збільшить обсяги експорту на 90 тис. т. (на 15,4%). Китай
протягом 2011 – 2014 р. р. збільшить обсяги експорту свинини на 40 тис. т. (на 17%).
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9.
Провідні експортери свинини в світі у 2010 – 2014 роках (забійна
маса,джерело - USDA).
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Провідні імпортери свинини у поточному році (рис. 10) – Японія (1,23 млн. т.),
Китай (790 тис. т.), Мексика (785 тис. т.), Російська Федерація (650 тис. т.), Гонконг
(445 тис. т.), Південна Корея (425 тис. т.), США (415 тис. т.), Канада (215 тис. т.),
Україна (200 тис. т.), Австралія (190 тис. т.), Філіппіни (175 тис. т.).
Слід зазначити, що обсяги імпорту свинини до Японії, Мексики, Канади,
України, Австралії та Філіппін у 2014 році практично залишаються на рівні
минулорічних показників. Російська Федерація протягом 2012 – 2014 р. р. зменшила
обсяги завезення свинини на 395 тис. т. (на 37,8%). У порівнянні з минулим роком
дещо збільшитимуться обсяги імпорту до Гонконгу (на 46 тис. т. або на 11,5%),
Південної Кореї (на 37 тис. т. або на 9,5%), США (на 16 тис. т. або на 4%).

10.
Провідні імпортери свинини в світі у 2010 – 2014 роках (забійна
маса,джерело - USDA).

11.
Виробництво свинини в Україні у 2010 – 2014 роках (забійна маса,джерело USDA).
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В Україні у 2014 році обсяги виробництва свинини (рис. 11) очікуються на рівні
830 тис. т. (на 5 тис. т. більше, ніж у 2013 р.), експорту – 5 тис. т. (на 2 тис. т. або на
28,6% менше від 2013 р.), імпорту – 200 тис. т. (на 4 тис. т. або на 2% менше від 2013
р.). Передбачається деяке зростання рівня загального внутрішнього споживання – до
1,025 млн. т., що на 33 тис. т. або на 3,3% більше від минулого року. Запаси на кінець
року прогнозуються в обсязі 22 тис. т.(на рівні 2010 – 2013 р. р.). Протягом 2010 – 2014
р. р. збільшення обсягів виробництва свинини в Україні становитиме 199 тис. т.
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(31,5%), при цьому обсяги її загального внутрішнього споживання зростуть на 249 тис.
т. (на 32,1%).
Динаміка цін на свинину на світовому ринку (рис. 12), після їх певного
зниження у січні – травні минулого року, в цілому показує тенденцію до їх зміцнення –
січневі цьогорічні її показники перевищили аналогічні минулорічні значення на 103
дол. США за тонну. До цього слід додати, що за оцінками експертів Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН підвищення цін на свинину частково пов’язане
із пересторогами щодо наслідків епідемічного вірусу свинячої діареї для ринку
Сполучених Штатів Америки.

12.
Ціни на свинину на світовому ринку у 2013 – 2014 роках (USA, pork,
frozenproduct, джерело - FAO).
У 2014 році обсяги світового виробництва м’яса бройлерів (рис. 13) оцінюються
на рівні 85,292 млн. т., що на 1,219 млн. т. (на 1,4%) більше, ніж у 2013 р., рівень його
загального внутрішнього споживання зросте до 83,453 млн. т. (на 914 тис. т. або на
1,1%), експорт становитиме 10,743 млн. т. (на 506 тис. т. або на 4,9%). Запаси на кінець
року становитимуть 530 тис. т. (на рівні минулого року). Протягом 2010 – 2014 р. р.
світове виробництво м’яса бройлерів зросте на 7,057 млн. т. (на 9%), загальне
внутрішнє споживання – на 6,358 млн. т. (на 8,2%), експорт – на 1,875 млн. т. (на
21,1%).

13.
Виробництво м’яса бройлерів в світі у 2010 – 2014 роках(забійна
маса,джерело - USDA).
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Провідні виробники м’яса бройлерів у 2014 році (рис. 14) – США (17,276 млн.
т.), Китай (12,7 млн. т.), Бразилія (12,678 млн. т.), ЄС (9,95 млн. т.), Індія (3,725 млн. т.),
Російська Федерація (3,1 млн. т.), Мексика (3,06 млн. т.), Аргентина (2,08 млн. т.),
Туреччина (1,81 млн. т.), Тайланд (1,6 млн. т.), Індонезія (1,565 млн. т.), Південна
Африка (1,43 млн. т.).
При цьому, у порівнянні з минулим роком,
обсяги його виробництва
збільшитимуться у США (на 300 тис. т. або на 1,8%), Бразилії (на 370 тис. т. або на 3%),
ЄС (на 150 тис. т. або на 1,5%), Індії (на 275 тис. т. або на 8%), Російській Федерації (на
90 тис. т. або на 3%), Аргентині (на 20 тис. т. або на 1%), Туреччині (на 50 тис. т. або на
2,8%), Тайланді (на 100 тис. т. або на 6,7%), Індонезії (на 15 тис. т. або на 1%),
Південній Африці (на 15 тис. т. або на 1,1%). У Китаї обсяги виробництва можуть
зменшитися до 12,7 млн. т. (на 650 тис. т. або на 4,9%).

14.
Провідні виробники м’яса бройлерів в світі у 2010 – 2014 роках(забійна
маса,джерело - USDA).
Як провідні експортери у 2014 році (рис. 15) визначаються Бразилія (3,6 млн. т.),
США (3,414 млн. т.), ЄС (1,07 млн. т.), Тайланд (580 тис. т.), Туреччина (480 тис. т.),
Китай (430 тис. т.), Аргентина (345 тис. т.), Україна (190 тис. т.), Канада (160 тис. т.),
Білорусь (115 тис. т.), Чилі (90 тис. т.).
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У порівнянні з минулим роком очікуються до збільшення обсяги експорту м’яса
бройлерів з Бразилії (на 118 тис. т. або на 3,4%), США (на 73 тис. т. або на 2,2%),
Тайланду (на 76 тис. т. або на 15,1%), Туреччини (на 118 тис. т. або 32,6%), Китаю (на
10 тис. т. або на 2,4%), Аргентини (на 21 тис. т. або на 6,5%), України (на 49 тис. т. або
на 34,8%) та Канади (на 10 тис. т. або на 6,7%).
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15.
Провідні експортери м’яса бройлерів в світі у 2010 – 2014 роках(забійна
маса,джерело - USDA).

16.
Провідні імпортери м’яса бройлерів в світі у 2010 – 2014 роках(забійна
маса,джерело - USDA).

Випуск
№ 91
30 квітня

2014 року

Провідні імпортери м’яса бройлерів у 2014 році (рис. 16)– Японія (865 тис. т.),
Саудівська Аравія (860 тис. т.), Ірак (730 тис. т.), ЄС (700 тис. т.), Мексика (695 тис. т.),
Російська Федерація (530 тис. т.), Ангола (350 тис. т.), Південна Африка (340 тис. т.),
Венесуела (340 тис. т.), Гонконг (255 тис. т.), Китай (235 тис. т.), ОАЕ (214 тис. т.).
Принагідно буде відзначено, що з 2010 р. по 2014 р. Саудівська Аравія збільшує обсяги
імпорту м’яса бройлерів на 208 тис. т. (на 31,9%), Ірак – на 208 тис. т. (на 39,8%),
Мексика – на 146 тис. т. (на 26,6%), Ангола – на 111 тис. т. (на 46,4%). У порівнянні з
минулим роком прогнозується дещо більшим імпорт бройлерів до Японії (на 11 тис. т.
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або на 1,3%), ЄС (на 29 тис. т. – на 4,3%). Можливе певне зменшення імпорту
бройлерів (порівняно з минулим роком) – до Російської Федерації (на 10 тис. т. – на
1,8%), Південної Африки (на 15 тис. т. – на 4,2%) та Китаю (на 9 тис. т. або 3,7%).

17.
Виробництво м’яса бройлерів в Україні у 2010 – 2014 роках(забійна
маса,джерело - USDA).
Для України прогноз виробництва м’яса бройлерів у 2014 році (рис. 17)
становить 1 млн. т., обсягів загального внутрішнього споживання – 830 тис. т., експорту
– 190 тис. т., запасів на кінець року – 20 тис. т. У порівнянні з минулим роком обсяги
виробництва зростуть на 100 тис. т. (на 11%), загального внутрішнього споживання –
на 8 тис. т. (на 1%), експорту - на 49 тис. т. (на 34,7%). Обсяги імпорту бройлерів до
України прогнозуються на рівні 20 тис. т., що у 3,15 рази менше від 2013 р.
До цього слід додати, що протягом останніх чотирьох років обсяги виробництва
бройлерів в Україні збільшилися на 267 тис. т. (на 36,4%), експорту – на 6,13 рази. При
цьому обсяги їх імпорту знизилися у 2,3 рази.

18.
Ціни на м’ясо бройлерів на світовому ринку у 2013 – 2014 роках (джерело FAO).
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Динаміка цінна м’ясо бройлерів та курчат (рис. 18) показує певне їх зниження з
жовтня - листопадаминулого року відповідно на 7,2% та 3,9%.
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19.
Виробництво м’яса індиків в світі у 2010 – 2014 роках(забійна маса,джерело
- USDA).
Світове виробництво м’яса індиків у 2014 р. (рис. 19) прогнозується в обсязі
5,507 млн. т., що перевищує показник минулого року на 90 тис. т. (на 1,7%), загальне
внутрішнє споживання – 5,214 млн. т. (на 102 тис. т. або на 2% більше, ніж у 2013 р.).
Обсяги світового експорту м’ясаіндиків у поточному році становитимуть 691 тис. т., що
на 11 тис. т. більше від 2013 р. Запаси на кінець року оцінюються у 156 тис. т. (на рівні
минулого року).
До ТОР-5 провідних світових виробників м’яса індиків 2014 року віднесені
США (2,703 млн. т.), ЄС (1,975 млн. т.), Бразилія (535 тис. т.), Канада (165 тис. т.) та
Російська Федерація (105 тис. т.). Відповідно,- основними світовими експортерами
м’яса індиків у поточному році виступатимуть США (354 тис. т.), Бразилія (180 тис.
т.), ЄС (130 тис. т.) та Канада (26 тис. т.). Серед провідних імпортерів – Мексика (162
тис. т.), ЄС (90 тис. т.), Китай (65 тис. т.), Південна Африка (55 тис. т.).
_____________________________________________________________________
При підготовці публікації використані матеріали Департаменту сільського господарства
США (www.fas.usda.gov) та ФАО (http://www.fao.org).
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У 2013/14 МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ
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Ємельянова Ж.Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
Протягом останніх трьох маркетингових років (2011/12-2013/14МР), порівняно з
2010/11 МР, в світі спостерігалось збільшення посівних площ під житом. За
трьохрічний маркетинговий період вони збільшились на 0,95 млн. га (на 18%). В
поточному періоді також очікується їх розширення. За прогнозом в 2013/14 МР вони
складуть 5,76 млн. га, що на 0,53 млн. га (на 10%) більше, ніж в минулому
маркетинговому періоді (рис. 1).

1.
Виробництво жита в світі у 2009/10 – 2013/14 маркетингових роках (джерело
- USDA).
Обсяги виробництва жита в світі також протягом останніх трьох маркетингових
років збільшились у порівнянні з 2010/11 МР на 5,0 млн. тонн (на 44%). Найнижчі
показники світового виробництва жита були в 2010/11 та 2011/12 маркетингових роках
- 11,4 млн. тонн (порівняно з 2009/10 МР зменшення на 34%) та 12,2 млн. тонн
відповідно. В останні два маркетингові роки світове виробництво жита зросло - в
2012/13 МР порівняно з 2011/12 МР воно збільшилось на 2,0 млн. тонн (на 17%).
Очікується, що в поточному маркетинговому році обсяги його виробництва складуть
16,45 млн. тонн, що на 2,17 млн. тонн або на 15% більше, ніж в минулому періоді (рис.
1).
Прогнозується, що світові обсяги кінцевих запасів жита в 2013/14 МР складуть
2,1 млн. тонн, що на 0,77 млн. тонн (на 57%) більше, порівняно з минулорічним
періодом.
В 2013/14 маркетинговому періоді на 1,61 млн. тонн (на 11%) зросте, порівняно з
минулим періодом, і загальне споживання жита. За прогнозом в поточному періоді
воно складе 15,67 млн. тонн. Найменший рівень споживання жита був в 2010/11 та
2011/12 маркетингових періодах – 12,5 млн. тонн (на 4,59 млн. тонн або на 26% менше
ніж в 2009/2010 МР) та 12,67 млн. тонн відповідно.
Обсяги торгівлі житом з 2009/10 МР зростали. В 2012/13 маркетинговому році,
порівняно з 2009/10 МР, вони збільшились в 1,8 рази та становили 0,56 млн. тонн.
Очікується, що в 2013/14 МР вони складуть 0,456 млн. тонн, що на 0,11 млн. тонн (на
20%) менше, ніж в минулому періоді (рис. 1).
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Лідером з виробництва жита серед інших країн-виробників є ЄС, який виробляє
до 60% від світового його обсягу. Російська Федерація, Республіка Білорусь та Україна
– понад 30% світових обсягів (рис. 2).
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2.
Провідні виробники жита в світі у 2009/10 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Країни Європейського Союзу протягом останніх двох маркетингових років
нарощують обсяги виробництва - в 2012/13 МР воно збільшилось на 1,8 млн. тонн (на
27%), порівняно з попереднім періодом, а в 2013/14МР, порівняно з 2012/13 МР, зросте на 1,21 млн. тонн (на 13%).
Російська Федерація збільшить виробництво жита в поточному маркетинговому
періоді на 1,22 млн. тонн (на 57%), ніж у минулому маркетинговому році, а Республіка
Білорусь, Україна та Канада зменшать виробництво відповідно на 0,1 млн. тонн (на
7%), на 0,03 млн. тонн (на 6%) та 0,21 млн. тонн (на 38%). В Туреччині в останні три
маркетингові роки виробництво жита стабільне. Слід відмітити, що не дивлячись на те,
що в Чилі в поточному маркетинговому році виробництво жита незначне, порівняно з
його основними виробниками, але в три останні маркетингові періоди воно стабільне і,
порівняно з 2009/10 та 2010/11МР, суттєво зросло з 2 тис. тонн до 60 тис. тонн.
Прогнозується, що в 2013/14 МР виробництво жита в ЄС складе 9,96 млн. тонн
(60,5% світового обсягу), Російській Федерації – 3,36 млн. тонн (20,4% світового
обсягу), Республіці Білорусь – 1,5 млн. тонн (9,1% світового обсягу), Україні – 0,64
млн. тонн (3,9% світового обсягу), Туреччині – 0,35 млн. тонн (2,1% світового обсягу),
Канаді – 0,21 млн. тонн (1,3% світового обсягу), США – 0,195 млн. тонн (1,2%
світового обсягу).
За прогнозом в поточному маркетинговому році загальне споживання жита
порівняно з минулим періодом збільшиться в Японії (в 3 рази), Російській Федерації (на
50%), Аргентині (на 30%), ЄС (на 6%), Україні (на 4%); зменшиться – в Канаді (на
20%), Казахстані (на 10%), Чилі (на 4%) та залишиться на рівні минулого
маркетингового періоду – в Республіці Білорусь та Туреччині.
Прогнозується, що запаси на кінець 2013/14 маркетингового року, порівняно з
минулим періодом, збільшаться - в ЄС (в 1,8 рази до 1,23 млн. тонн), Російській
Федерації (в 3 рази до 0,388 млн. тонн); зменшаться - в Канаді (на 33% до 0,031 млн.
тонн) та Україні (на 23% до 0,129 млн. тонн); залишаться на рівні минулорічного
періоду - в Республіці Білорусь (0,263 млн. тонн), Туреччині (0,033 млн. тонн) та Японії
(0,007 млн. тонн).
Очікується, що провідними країнами-експортерами жита у 2013/14 МР будуть
Канада, Республіка Білорусь, ЄС та Російська Федерація, які експортуватимуть 93% від
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світового експорту. Біля 7% від світового експорту забезпечать Україна та США (рис.
3).

3.
Провідні експортери жита в світі у 2009/10 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Прогнозується, що в 2013/14 маркетинговому періоді Канада експортує 125 тис.
тонн (27,4% світового експорту), Республіка Білорусь, ЄС та Російська Федерація - по
100 тис. тонн (по 21,9% світового експорту), Україна – 25 тис. тонн (5,5% світового
експорту) і США – 6 тис. тонн (1,3% світового експорту).
Слід відмітити, що в поточному маркетинговому році три провідні країниекспортери, такі як Канада, ЄС та Російська Федерація, порівняно з минулим періодом,
зменшать обсяги експорту на 67 тис. тонн (на 35%), на 13 тис. тонн (на 12%) та на 33
тис. тонн (на 25%) відповідно. Також на 2 тис. тонн (на 25%) зменшить обсяг експорту
США. Україна, навпаки, збільшить обсяги експорту на 8 тис. тонн (на 47%).
Найбільші обсяги жита у 2013/14 МР імпортують США, ЄС та Японія - біля 90%
від світового імпорту (рис. 4).
В 2013/2014 маркетинговому році США імпортують 229 тис. тонн (50,3%
світового імпорту), ЄС – 100 тис. тонн (22,0%), Японія – 75 тис. тонн (16,5%), Норвегія
та Ізраїль – по 15 тис. тонн (по 3,3%), Південна Корея –10 тис. тонн (2,2%), Швейцарія
– 5 тис. тонн (1,1%).
В поточному маркетинговому році, порівняно з минулим маркетинговим
періодом, Ізраїль зменшать обсяги імпорту на 19 тис. тонн (на 56%), Норвегія – на 6
тис. тонн (на 29%), Південна Корея – на 2 тис. тонн (на 17%), Швейцарія – на 4 тис.
тонн (на 45%). Японія - збільшить обсяги імпорту на 48 тис. тонн (в 2,8 рази).
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4.
Провідні імпортери жита в світі у 2009/10 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Україна. Протягом останніх десяти маркетингових років (2004/05-2013/14) посівні
площі під жито скоротилися майже в 2,4 рази. Значне скорочення посівних площ
відбулося в 2006/07 МР – на 40%, порівняно з 2005/06 МР, і, починаючи з 2010/11 МР,
протягом останніх чотирьох років вони складають до 300 тис. га. В 2013/14 МР посівна
площа під житом становила 300 тис га, що на 2 тис. га (на 1%) більше, ніж в
минулорічному періоді (рис. 5).
Відповідно скороченню посівних площ, відбулось і їх зменшення в загальній
структурі посівних площ. Якщо в 2004/05 МР в структурі посівних площ жито складало
2,68%, то в 2006/07 МР – вже 1,39%, а у 2010/11- 2012/13 МР – в межах 1,01-1,08%. В
2013/14 маркетинговому році жито займало 1,07% від всіх посівних площ.
В структурі посівних площ під зерновими та зернобобовими в 2004/05 МР жито
займало 4,64%, в 2006/07 МР – 2,48%, в 2010/11- 2012/13 МР – в межах 1,78-1,93%, в
2013/14 маркетинговому році - 1,85%.
Обсяги виробництва жита за останні десять років зменшились майже в 2,5 рази.
Якщо в 2004/05 МР воно становило 1,6 млн. тонн, то в 2006/07 МР – 0,584 млн. тонн (в
2,7 рази менше, ніж в 2004/05 МР). В 2010/11 – 2012/13 МР воно склало 0,464 - 0,676
млн. тонн. Прогнозується, що в 2013/14 МР виробництво жита складе 0,638 млн. тонн
(на 38 тис. тонн або на 6% менше, ніж в минулорічному періоді), що забезпечить
Україні 4 місце серед країн-провідних світових виробників жита (рис. 5).
В структурі виробництва зернових та зернобобових сільськогосподарських
культур обсяги виробництва жита в 2004/05 МР складали 3,81%, в 2006/07 МР – 1,71%,
в 2010/11- 2012/13 МР – в межах 1,02-1,47%. За прогнозними оцінками в 2013/14
маркетинговому році в структурі виробництва зернових та зернобобових
сільськогосподарських культур обсяги виробництва жита можуть становити не більше
1,1%.
Загальне споживання жита в Україні за десять останніх років зменшилось в 2
рази і в останні чотири маркетингових роки (2010/11-2013/14 МР) не перевищує 650
тис. тонн. За прогнозом в поточному маркетинговому році воно складе 650 тис. тонн,
що на 25 тис. тонн (на 4%) більше, ніж в попередньому маркетинговому періоді.
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5.
Виробництво жита в Україні у 2009/10 – 2013/14 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Запаси жита на кінець 2013/14 МР складуть 129 тис. тонн, що на 37 тис. тонн (на
23%) менше, ніж в минулому маркетинговому році.
Протягом останніх десяти років найбільший обсяг експорту жита був в 2004/05
маркетинговому році – 104 тис. тонн, найменший – в 2006/07 МР (2 тис. тонн), а в
2007/08 МР він був відсутній. В останні п’ять маркетингових періодах (2009/10-2013/14
МР) найбільший обсяг експорту був в 2009/10 МР (56 тис. тонн), найменший - у
2011/12 МР (11 тис. тонн).
За прогнозом в поточному маркетинговому періоді (рис. 5) Україна експортує 25
тис. тонн жита (на 8 тис. тонн або на 47% більше, ніж у минулорічному
маркетинговому періоді). Цей обсяг експорту забезпечить Україні 5 місце серед
провідних країн-експортерів жита.
_________________________________________________________________________
При підготовці публікації використані матеріали Державної служби статистики України
(www.ukrstat.gov.ua) та Департаменту сільського господарства США (www.fas.usda.gov).
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Ємельянова Ж. Л.,
канд. геогр. наук, експерт ІРАР
За даними Державної служби статистики України:
 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-березні 2014р.,
порівняно з аналогічним періодом 2013р., становив 106,0%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 111,0%, у господарствах населення – 101,3%.
 Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року зменшилося на 2,6%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах - на 6,3%, в господарствах населення – на 0,9
%.
 Зокрема поголів’я корів – зменшилося на 1,9%, в т.ч. в
сільськогосподарських підприємствах – на 3,3%, в господарствах населення –
на 1,5%.
 Поголів’я свиней в усіх категоріях господарств збільшилося на 2,3%, в
т.ч. у сільгосппідприємствах - на 4,2%, в господарствах населення – на 0,6%.
 Поголів’я овець та кіз в усіх категоріях господарств зменшилося – на 0,3
%, в т.ч. у сільгосппідприємствах зменшилося на 4,7%, в господарствах
населення – збільшилося на 0,5%.
 Поголів’я птиці – збільшилося на 8,8%, в т.ч. у сільгосппідприємствах – на
13,0%, в господарствах населення – на 2,8%.
 На початок квітня 2014 року господарствами населення утримувалось 70,9%
загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,8%; свиней – 51,8%,
овець і кіз – 86,1%, птиці всіх видів – 38,5%.
 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні-березні поточного
року, порівняно з відповідним періодом 2013р., обсяг вирощування худоби та птиці
збільшено на 13,5%, у т.ч. свиней – на 11,3%, птиці – на 17,3%, але скорочено
вирощування великої рогатої худоби – на 6,5%.
 Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації
на забій становило 105,6%.
 У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрними підприємствами частка
птиці всіх видів становила 66,7% (у 2013 р. 66,4%), у т.ч. бройлерів – 96,3% (95,0%);
великої рогатої худоби – 7,8% (8,8%), свиней – 25,4% (24,7%).
 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 13,6%, в господарствах населення
– на 0,4%), молока - в усіх категоріях господарств збільшилось на 2,1% (в
сільськогосподарських підприємствах – на 5,5% в господарствах населення – на
0,7%), яєць - в усіх категоріях господарств збільшилось на 6,4 % (в
сільськогосподарських підприємствах – на 7,0%, в господарствах населення – на
5,1%).
 Частка виробництва населенням м’яса становила 40,0%, молока – 71,2%, яєць –
29,3%.
 Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої
продукції за січень-березень 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013р.
збільшився на 23,3%, у т.ч. продукції рослинництва - на 35,2%, продукції
тваринництва - на 9,0%.
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 Обсяг реалізації зернових культур збільшився на 52,6%, зокрема за рахунок
пшениці – на 68,6%, кукурудзи – на 54,4% та ріпаку – на 42,9%, насіння
соняшнику – на 39,0%, ячменю – на 20,2%, жита – на 2,3%. Зменшилися
обсяги реалізації сої – на 27,4%.
 Обсяги реалізації худоби та птиці (у живій вазі) збільшилися на 10,3 %.
Зросли обсяги реалізації свиней – на 16,0%, птиці – на 11,2%, а також молока
– на 7,0%, яєць – на 7,0%. Зменшились обсяги реалізації великої рогатої
худоби – на 3,7%.
 Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства. За січеньберезень 2014р. на переробні підприємства надійшло 451,9 тис. т живої ваги худоби
та птиці, що на 26% більше, ніж за відповідний період 2013р., та 951,4 тис. т молока і
молочних продуктів (на 4% більше).
Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами закуплено
109,8 тис. т живої ваги худоби та птиці (на 9% більше, ніж за січень-березень 2013р.)
та 945,7 тис. т молока та молочних продуктів (на 3,0% більше). Частка господарств
населення у загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та
птиці за січень-березень п.р., порівняно з відповідним періодом 2013р., зменшилася з
5,2% до 3,3%, молока – з 33,1% до 32,7%.
Переробними підприємствами використано для переробки 340,2 тис. т власно
вирощеної худоби та птиці (на 33% більше, ніж за січень-березень 2013р.) та 4,5 тис.
т молока (у 2,3 р. б.).
 Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами
за всіма напрямами реалізації за січень–березень п.р., порівняно з відповідним
періодом 2013р., знизилися на 5,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 14,4%,
тваринництва – зросли на 3,2%.
У березні п.р., порівняно з лютим, середні ціни реалізації
сільськогосподарської продукції зросли на 10,9%, у т.ч. рослинництва – на 15,4%,
тваринництва – знизилися на 0,4%.

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 квітня 2014р. у
сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють
зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 12,3 млн. т зерна (на 14%
більше проти 1 квітня 2013р.), у т.ч. 4,5 млн. т пшениці, 1,2 млн. т ячменю, 5,9 млн. т
кукурудзи, 0,3 млн. т жита.
Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалося 6,6 млн. т
зерна (на 27% більше), у т.ч. 2,1 млн. т пшениці, 0,8 млн. т ячменю, 3,1 млн. т
кукурудзи, 0,1 млн. т жита.
Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 5,7 млн. т
зерна (на 1% більше), у т.ч. зернозберігаючі – 4,0 млн. т (на 3% більше).
Запаси насіння соняшнику становили 4,0 млн. т (на 85% більше, ніж на 1 квітня
2013р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1,7
млн. т (на 86% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, –
2,3 млн. т (на 84% більше, ніж торік).

Проведення весняно-польових робіт. За розрахунками, станом на 1квітня п.р.
господарствами всіх категорій ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих
озимих і багаторічних травах, посіяно на загальній площі 2,8 млн. га, що в 4,2 рази
більше, порівняно з початком квітня 2013р. Сівбу ярих культур розпочато в усіх
регіонах (торік – у 13 регіонах).

Добування водних біоресурсів. У січні–березні 2014р. підприємствами та
фізичними особами-підприємцями, що здійснюють рибогосподарську діяльність, було
виловлено та добуто 38,3 тис. т риби й інших водних біоресурсів, що на 22,0% менше
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порівняно з січнем–березнем 2013р., у т.ч. вилов риби склав 35,2 тис. т (на 24,1%
менше), або 91,9% загального обсягу. Обсяг добування інших водних біоресурсів
становив 3,1 тис. т, що на 14,8% більше, ніж торік.

За січень-лютий 2014 р. було експортовано аграрної продукції на суму 2,6
млрд. дол. США. При цьому імпортовано продукції, що відноситься до цих товарних
груп, на суму 1,3 млрд. дол. США. Зокрема:
 Експорт живих тварин та продуктів тваринного походження склав 148,7 млн.
дол. США (109,4% до січня-лютого 2013р.), імпорт – 266,27 млн. дол. США (98,7% до
січня-лютого 2013р.). В тому числі:
- експорт живих тварин становив 0,83 млн. дол. США (490,1% до січня-лютого
2013р.); м’яса та їстівних продуктів – 43,5 млн. дол. США (87,0% до січнялютого 2013р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
98,3 млн. дол. США (120,8% до січня-лютого 2013р.); риби і ракоподібних – 4,5
млн. дол. США (159,7% до січня-лютого 2013р.);
- імпорт живих тварин становив 15,15 млн. дол. США (97,6% до січня-лютого
2013р.); м’яса та їстівних продуктів – 47,5 млн. дол. США (59,4% до січнялютого 2013р.); молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду –
70,47 млн. дол. США (195,2% до січня-лютого 2013р.); риби і ракоподібних –
128,57 млн. дол. США (95,2% до січня-лютого 2013р.).
 Експорт продуктів рослинного походження склав 1,46 млрд. дол. США (98,8%
до січня-лютого 2013р.), імпорт – 545,99 млн. дол. США (92,2% до січня-лютого
2013р.). В тому числі:
- експорт зернових культур становив 1,19 млрд. дол. США (115,3% до січнялютого 2013р.); насіння і продуктів олійних рослин – 213,85 млн. дол. США
(57,2% до січня-лютого 2013р.); продукції борошно-мельно-круп’яної
промисловості – 22,6 млн. дол. США (84,9% до січня-лютого 2013р.); овочів –
10,2 млн. дол. США (61,1 % до січня-лютого 2013р.);
- імпорт зернових культур становив 146,46 млн. дол. США (139,8% до січнялютого 2013р.); насіння і продуктів олійних рослин – 89,5 млн. дол. США (76,2
% до січня-лютого 2013р.); продукції борошно-мельно-круп’яної промисловості
– 5,8 млн. дол. США (171,2% до січня-лютого 2013р.); овочів – 39,2 млн. дол.
США (129,2% до січня-лютого 2013р.).
 Експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження склав 513,1 млн.
дол. США (77,6% до січня-лютого 2013р.), імпорт – 46,2 млн. дол. США (70,2% до
січня-лютого 2013р.).
 Експорт готових харчових продуктів склав 488,1 млн. дол. США (80,4% до
січня-лютого 2013р.), імпорт – 453,1 млн. дол. США (103,8% до січня-лютого 2013р.).

Випуск
№ 91

 В товарній структурі експорту продукти рослинного походження становили
16,1% від загального обсягу експорту (зменшення на 1,2%) у т.ч. зернові культури –
13,1% (збільшення на 15,3%), жири та олії тваринного або рослинного походження –
5,6% (зменшення на 22,4%), готові харчові продукти – 5,4% (зменшення на 19,6%),
живі тварини та продукти тваринного походження – 1,6% (збільшення на 9,4%).
 У звітному періоді збільшився експорт пшениці – на 69,3%, кукурудзи – на 15%.

30 квітня

2014 року
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 Імпорт продуктів рослинного походження склав 5,8 % (зменшення на 7,8%),
готових харчових продуктів – 4,8% (збільшення на 3,8%), живих тварин та продуктів
тваринного походження - 2,8% (зменшення на 1,3%), жирів та олії тваринного або
рослинного походження – 0,5% (зменшення на 29,8%) від загальної вартості імпорту.

Випуск
№ 91
30 квітня

2014 року
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