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1. ЗАКОНОДАВСТВО: НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2014 р. № 370
Про продаж цукру з державного інтервенційного фонду
Відповідно до підпункту “г” пункту 6.2 статті 6 та підпункту 9.2.1 пункту 9.2
статті 9 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Аграрному фонду здійснити в установленому порядку продаж цукру з
державного інтервенційного фонду, не пов’язаний з державним ціновим регулюванням,
у серпні 2014 р. в обсязі 30 тис. тонн за ціною не нижче ніж 9200 гривень за 1 тонну з
урахуванням податку на додану вартість.
2. Міністерству аграрної політики та продовольства невідкладно подати
Кабінетові Міністрів України проект акта щодо внесення відповідних змін до цієї
постанови у разі зміни цінової кон’юнктури на внутрішньому ринку.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 серпня 2014 р. № 332
Про внесення зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон
України для автомобільного та залізничного сполучення, через які
здійснюється ввезення на її митну територію, вивезення за її межі та
переміщення у митному режимі транзиту спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 - 2208, 2401, 2402 10 00 00,
2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Внести зміну до переліку пунктів пропуску через державний кордон України
для автомобільного та залізничного сполучення, через які здійснюється ввезення на її
митну територію, вивезення за її межі та переміщення у митному режимі транзиту
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на які встановлено акцизний податок,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 390
“Про визначення пунктів пропуску через державний кордон України, через які
здійснюється переміщення підакцизних товарів, та визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013
р., № 42, ст. 1504), доповнивши позицію “на кордоні із Словацькою Республікою”
розділу “Для залізничного сполучення” словом “, Павлове”.
2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 р. № 361
Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з
визначенням періодів такого регулювання у 2014-2015 роках
Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

Відповідно до підпункту 3.3.2 пункту 3.3 статті 3 Закону України “Про
державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є :
-2-
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Затвердити перелік об’єктів державного цінового регулювання з визначенням
періодів такого регулювання у 2014-2015 роках, що додається.
ПЕРЕЛІК
об’єктів державного цінового регулювання з визначенням
періодів такого регулювання у 2014-2015 роках
Об’єкт державного цінового
регулювання
Пшениця м’яка

Період державного цінового регулювання

з 1 вересня 2014 р. до 31 серпня 2015 року

Жито

-“-

Ячмінь

-“-

Борошно пшеничне

-“-

Борошно житнє

-“-

Гречка

-“-

Кукурудза

з 1 жовтня 2014 р. до 30 вересня 2015 року

Цукор-пісок (буряковий)

з 1 вересня 2014 р. до 31 серпня 2015 року

Молоко сухе

з 1 вересня 2014 р. до 31 грудня 2014 року

Масло вершкове
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 р. № 362
Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду у
2014/15 маркетинговому періоді
Відповідно до підпункту 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 Закону України “Про державну
підтримку
сільського
господарства
України”
Кабінет
Міністрів
України п о с т а н о в л я є :
Затвердити обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2014/15
маркетинговому періоді згідно з додатком.
ОБСЯГИ
формування державного інтервенційного фонду у 2014/15 маркетинговому
періоді
Об’єкти державного цінового регулювання Обсяги формування, тис.тонн (мінімальні)

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

Пшениця м’яка

550

Жито

30
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Цукор-пісок (буряковий)

70

Молоко сухе

10

Масло вершкове

10
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2014 р. № 381
Про внесення змін до Порядку постачання
та використання борошна, виробленого
із зерна державного інтервенційного фонду

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Порядку постачання та використання борошна, виробленого із
зерна державного інтервенційного фонду, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1128 “Деякі питання використання зерна
державного інтервенційногофонду” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 100, ст.
3319; 2009 р., № 61, ст. 2161; 2011 p., № 10, ст. 466, № 18, ст. 762; 2012 р., № 22, ст. 833,
№ 99, ст. 4013), замінивши в абзаці першому пунктів 4 і 5 слова “хліба та
хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом
у регіоні” словами і цифрами “хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного
вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна
пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без
додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, хліба і хлібобулочних виробів
для діабетиків”.
http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 серпня 2014 р. № 771-р
Про звільнення Придухи І.Г. з посади заступника голови правління
Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”
Звільнити Придуху Івана Григоровича з посади заступника голови правління
Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” у зв’язку із скороченням посади
(пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України).
http://www.kmu.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 05 серпня 2014 № 1283/5/291
Про затвердження Змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року №1779/5/748

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» та пункту 9 Порядку надання інформації про
зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані
речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного
-4-
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кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012
року № 118, Н А К А З У Є М О :

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012 року №
1779/5/748 «Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації
прав», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 року за №
2056/22368, що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України
(Мостовій І.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
юстиції України Ємельянову І.І. та заступника Міністра аграрної політики та
продовольства України Дикуна А.Є.
ЗМІНИ
до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 03 грудня 2012 року № 1779/5/748 «Про деякі
питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав»
1. У Регламенті надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу
державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що
здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженому наказом
Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 03 грудня 2012 року № 1779/5/748, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 10 грудня 2012 року за № 2056/22369:
1) у пункті 5:
після слів «інформаційні файли» доповнити пункт знаком та словами «/ файли
повідомлень про помилку»;
слово «обмінних» замінити словом «таких»;
2) у пункті 6:
абзац перший після слів «протягом дня земельні ділянки,» доповнити словами
«зміни/виправлення, внесені до записів,»;
абзац другий після слів «прав на земельні ділянки,» доповнити словами
«зміни/виправлення, внесені до записів,»;
3) після пункту 6 доповнити Регламент новими пунктами 7, 8 такого змісту:
«7. Інформаційний файл не обробляється, якщо:
порушена загальна структура XML-файла;
файл надіслано повторно;
виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;
помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.
На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою,
визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.
У випадку, якщо частина відомостей з інформаційного файла не відповідає
вимогам, установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не
відповідають обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення
про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту, із
зазначенням кодів помилок для відомостей, що не були оброблені (в елементі
«Помилки у відомостях»).
-5-
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8. Надання інформаційних файлів, файлів повідомлень про помилку
відбувається через сервер обміну - файловий сервер, який працює під управлінням
операційної системи Microsoft Windows XP або вище. Сервер обміну розгортається
Держземагентством України, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні
мережі загального користування.
Доступ до сервера обміну відбувається з використанням ftps-протоколу (FileZilla
Server).».
У зв'язку з цим пункти 7-9 вважати відповідно пунктами 9-11;
4) у пункті 9 цифру «3» замінити цифрою «5»;
5) додатки 1-3 до цього Регламенту викласти в новій редакції, що додаються;
6) доповнити Регламент новими додатками 4, 5, що додаються.
2. У Регламенті надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме
майно інформації про земельні ділянки, затвердженому наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 грудня 2012
року № 1779/5/748, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012
року за № 2057/22369:
1) пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Файл запитів / файл відповідей не обробляється, якщо:
порушена загальна структура XML-файла;
файл надіслано повторно;
виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;
помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.
На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою,
визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.
У випадку, якщо частина відповідей з файла відповідей не відповідає вимогам,
установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають
обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку
за структурою, визначеною у додатку 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів
помилок для відповідей, що не були оброблені (в елементі «Помилки у відповідях»).»;
2) додатки 1, 2 до цього Регламенту викласти в новій редакції, що додаються;
3) у додатках 3, 4 до цього Регламенту назву колонки «Обов'язковість»
доповнити словами «в XSD-схемі».
СТРУКТУРА
даних інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки
Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується
таким чином: DZKRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] – дата і час
формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] – унікальний
ідентифікатор файла-1.
№ з/п
0
0.1

Атрибут

Версія
формату
файла
0.2 Ідентифікатор
файла

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

Обмеження Обов'язковість
щодо вмісту
в XSD-схемі
Корінний елемент
Обов'язковий
[набір 3] 2
{1-10}

Примітки

DzkData
Version

-

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Назва в XSD-схемі

Вказується
атрибут,
призначений для
унікальної
ідентифікації
файла, наприклад
GUID (відповідає
ідентифікатору,
що
використовується

FileId
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1.2
1.3

1.4

2

в назві файла)
Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (0..*) DzkData:GroundAreas:GroundArea
Дата
Дата
Обов'язковий
RegDate
державної
реєстрації
Час
Час
Обов'язковий
Вказується у
RegTime
державної
форматі
реєстрації
(HH24:MI:SS)
Орган, що
Обов'язковий
Organization
[набір 3]
здійснив
{1-1000}
державну
реєстрацію
Стан запису
Обов'язковий
Вказується
State
[набір 3]
поточний стан
{1-250}
запису про
реєстрацію
земельної ділянки
в Державному
земельному
кадастрі. Приймає
значення:
"зареєстровано",
"скасовано",
"помилковий"
Відомості про земельну ділянку
[0-9][:]
{19-22}
[0-9][:]
{19-22}

Обов'язковий

2.2

Кадастровий
номер
Кадастровий
номер за
результатом
виправлення

2.3

Площа

Обов'язковий

Area

2.4

Одиниці
виміру

[0-9][,]
{1-28}
(га)

Обов'язковий

AreaUnit

2.1

БЮЛЕТЕНЬ
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1
1.1

2.5
2.5.1

2.5.2

2.5.3

Випуск
№ 95

2.5.4

29 серпня
2014 року

2.5.5

KadNum
Вказується у
випадку
зміни/виправлення
кадастрового
номера.
Зазначається
кадастровий
номер за
результатом
зміни/виправлення

KadNumV

GroundArea: ParcelLocationInfo
Місце розташування
Адміністративно- Обов'язковий
Автономна
Region
територіальна
Республіка Крим,
одиниця 1-го
область, м. Київ,
м. Севастополь
рівня
{1-250}
Район
Адміністративно- Обов'язковий
District
територіальна
одиниця 2-го
рівня
{1-250}
Населений АдміністративноSettlement
пункт
територіальна
одиниця 3-го
рівня
{1-250}
Додаткові
AdditionalInfoBlock
[набір 3]
відомості
{1-1000}
ParcelLocationInfo: ParcelAddress
Адреса
Регіон
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2.5.5.1 Тип вулиці

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

[набір 3]
{1-250}
2.5.5.2 Назва вулиці
[набір 3]
{1-250}
Номер
2.5.5.3
[набір 3]
будинку
{1-10}
Номер
2.5.5.4
[набір 3]
корпусу
{1-10}
2.6
Кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки
Графічне Бінарний файл у Обов'язковий
зображення форматі JPEG
для кольорових.
TIFF
CCITTGroup4
для чорно-білих
2.6.2
Структурована інформація щодо кадастрового плану
2.6.2.1 Цільове
[набір 3]
Обов'язковий
призначення
{1-1000}
земельної
ділянки
3
Відомості про операцію (1..1) (обов'язковий елемент)
Дата
3.1 Дата операції
Обов'язковий Вказується дата
виконання
операції щодо
державної
реєстрації
земельної ділянки,
скасування
державної
реєстрації, змін у
реєстраційний
запис,
виправлення
помилок
Час
Вказується
у
3.2 Час операції
Обов'язковий
форматі
(HH24:MI:SS)
Назва
Приймає
3.3
[набір 3]
Обов'язковий
операції
значення:
{1-1000}
"реєстрація",
"скасування
реєстрації",
"внесення змін",
"виправлення
помилок"
Орган, що
3.4
[набір 3]
Обов'язковий Вказується назва
здійснив
органу, що вніс
{1-1000}
операцію
запис щодо
державної
реєстрації
земельної ділянки,
скасування
державної
реєстрації, змін у
реєстраційний
запис,
виправлення
помилок
Суть змін,
Вказуються
3.5
[набір 3]
виявлених
відомості про
{1-2000}
2.6.1

StreetType
StreetName
Building
Block

GroundArea: PlanImage

GroundArea: PlanStructured
Purpose

GroundArea: Operation
OperationDate

OperationTime
Name

Organization

EssenceErrors

-8-

Вид та
найменування
документа, в
який внесено
зміни,
виправлення
3.7 Підстава для
скасування
запису про
державну
реєстрацію
земельної
ділянки
Дата
3.8
скасування
запису про
державну
реєстрацію
земельної
ділянки
Кадастрові
3.9
номери
земельних
ділянок
3.6

БЮЛЕТЕНЬ
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технічних
помилок

4
4.1

4.2

4.3

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

4.4

документ, у якому
виявлено технічну
помилку
[набір 3]
{1-1000}

KindNameDoc

[набір 3]
{1-1000}

CancelCause

Дата

CancelDate

Вказуються
кадастрові номери
земельних ділянок
у результаті
поділу, виділу
частки, об'єднання
яких утворилася
земельна ділянка,
щодо якої
проведена
державна
реєстрація.
Кадастрові
номери
розділяються
комою
Відомості про державну реєстрацію обмеження у використанні
земельної ділянки або її частини (0..*)
Дата
Дата
державної
реєстрації
обмеження
Орган, що
[набір 3]
здійснив
{1-1000}
державну
реєстрацію
обмеження
Стан запису
Вказується
[набір 3]
про
поточний стан
{1-250}
обмеження
запису про
реєстрацію
обмеження.
Приймає
значення:
"зареєстровано",
"скасовано",
"помилковий"
Назва
Вказується згідно
[набір 3]
обмеження
здодатком 6 до
{1-250}
Порядку ведення
[0-9] [: ,]
{1-1000}

CancelKadNum

DzkData: RestrictionInfo
RestrictionDate

RestrictionOrganization

RestrictionState

RestrictionName

-9-
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Державного
земельного
кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 17 жовтня
2012 року № 1051
Вказується згідно
здодатком 6 до
Порядку ведення
Державного
земельного
кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 17 жовтня
2012 року № 1051
Вказується номер
обмеження
у використанні
земельної ділянки
або її частини у
форматі:
кадастровий
номер земельної
ділянки{22}:
номер обмеження
{3}

RestrictionCode

4.5

Код
обмеження

[0-9][.]
{2-7}

4.6

Номер
обмеження

[0-9][:]
{26}

4.7

Площа
території дії
обмеження
Одиниці
виміру

[0-9][,]
{1-28}

RestrictionArea

(га)

RestrictionAreaUnit

4.8

RestrictionNum

файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.
2] включає такі символи:
'- ),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
та пробіл;
[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘'""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґє
їАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя та пробіл.
-

-

1Ідентифікатор
2[набір

СТРУКТУРА
даних інформаційного файла про зареєстровані речові права на земельні
ділянки
Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується
таким чином: RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] – дата і час
формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] – унікальний
ідентифікатор файла1.
-

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

№
Атрибут
з/п
0
0.1 Версія формату
файла
0.2 Ідентифікатор
файла

Обмеження Обов'язковість в
щодо вмісту
XSD-схемі
Корінний елемент
Обов'язковий
[набір 3] 2
{1-10}
Обов'язковий
[набір 3]
{1-250}

Примітки

Назва в XSD-схемі
RrpData
Version

-

Атрибут,
призначений для

FileId

- 10 -
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унікальної
ідентифікації файла,
наприклад GUID
(відповідає
ідентифікатору, що
використовується в
назві файла)
1
1.1

Відомості про ОНМ (0..*)

Реєстраційний
номер об'єкта
нерухомого
майна
Кадастровий
1.2
номер земельної
ділянки
1.3 Стан запису про
об'єкт
нерухомого
майна
1.4

2

Цільове
призначення
земельної
ділянки

29 серпня
2014 року

[0-9][:]
{19-22}

Вказується, крім
випадку реєстрації у
спеціальному розділі
Приймає значення:
"зареєстровано",
"закрито",
"скасовано",
"помилковий"
Вказується, якщо
атрибут "Вид іншого
речового права" має
значення "право
оренди земельної
ділянки"

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

xs:string
{1-1000}

Номер запису
про право
власності
2.1 Дата державної
реєстрації права
власності
2.2 Орган державної
реєстрації прав
2.3 Форма власності
2.0

2.4

Вид спільної
власності

2.5

Розмір частки

RrpData:ONMs:ONM
RegNum

KadNum
State

Purpose

[0-9]
{1-28}

Обов'язковий

ONM:Right (з атрибутом
type= "PossessionRight")
RegNum

Дата і час

Обов'язковий

RegDate

[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Organization

Обов'язковий

OwnershipForm

Відомості про право власності (0..1)

2.6 Стан запису про
право

Випуск
№ 95

[0-9]
{1-28}

Вказується, крім
випадку реєстрації у
спеціальному розділі

[0-9][,] [ /]
{1-20}
[набір 3]
{1-250}

Приймає значення:
"спільна сумісна",
"спільна часткова"

CommonOwnershipType

Part
Обов'язковий

State
Приймає значення:
"зареєстровано",
"припинено",
"скасовано",
"помилковий"
PossessionRight:Subjects
2.7
Відомості про суб'єктів права власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права
PossessionRight:Subjects
2.8
Відомості про суб'єктів права власності, від яких перейшло право
власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права (вказується, якщо
атрибут "Вид спільної власності" має значення "спільна сумісна" або
"спільна часткова")
ONM:Right (з атрибутом
3
Відомості про інше речове право (0..1).
type="OtherRight")
Відноситься до елемента ONM
Обов'язковий
RegNum
3.1 Номер запису
[0-9]
про інше речове
{1-28}
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3.2

право
Номер
обмеження

3.3 Дата державної
реєстрації іншого
речового права
3.4 Орган державної
реєстрації прав
Вид іншого
3.5
речового права
3.6 Доповнення до
виду
Ознака
3.7
"Безстрокове"
Строк дії
3.8
3.9 Стан запису про
інше речове
право

3.10
4
4.1

4.2

RegDate

[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-250}
Так/Ні

Обов'язковий

Organization

[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-250}

[набір 2]
{1-1000}
[0-9] {10}

4.2.3 Тип документа

[набір 3]
{1-250}
[набір 3]
{1-50}
Дата

Видавник

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

Обов'язковий

4.2.7

Обов'язковий

Приймає значення з
переліку 3

Назва

OtherRightTypeAdditional
HasExpirationDate
ExpirationDate
Обов'язковий

Обов'язковий
Вказується у разі
відсутності
відомостей про
документ, що
посвідчує особу
(атрибути 4.2.3-4.2.6)
Вказується у разі
відсутності
відомостей про
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків
(атрибут 4.2.2)

[набір 3]
{1-1000}
Для типу особи - юридична особа

[набір 3]

OtherRightType

-

Приймає значення:
"зареєстровано",
"припинено",
"скасовано",
"погашено",
"помилковий"
Відомості про суб'єктів іншого речового права (0..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права
Відомості про суб'єктів права
Тип особи
Обов'язковий
[набір 3]
Приймає значення:
{1-250}
"фізична особа",
"юридична особа"
Вид суб'єкта
[набір 3]
{1-250}
Для типу особи - фізична особа

4.2.4 Серія та номер
документа
4.2.5 Дата видачі

RestrictionNum

Дата і час

4.2.1 Прізвище, ім'я,
по батькові
4.2.2 Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків

4.2.6

Вказується номер
обмеження у
використанні
земельної ділянки
або її частини, на яку
зареєстроване інше
речове право

[0-9][:]
{26}

Обов'язковий

State

OtherRight:Subjects
Subject
PersonType

SubjectType
Subjects: Subject (з
атрибутом
type="PhysicalPerson")
Name
Code

Document. Type
Document.Number
Document.IssueDate
Document.Issuer
Subjects: Subject (з
атрибутом
type="JuridicalPerson")
Name

- 12 -

{1-1000}

5
5.1

5.2

5.3

Податковий
номер

Вказується код за
[0-9]
Обов'язковий
ЄДРПОУ
{8-12}
Відомості про операцію (1..1)
(обов'язковий елемент)
Дата операції
Дата та час
Вказуються дата та
Обов'язковий
час виконання
операції з сутністю,
що передається
Назва операції
[набір 3]
Обов'язковий
Приймає значення:
{1-250}
"реєстрація",
"скасування
реєстрації",
"внесення змін",
"виправлення
помилок"
Орган, що
Вказується
орган,
[набір 3]
Обов'язковий
виконав операцію
який
виконав
{1-250}
операцію з сутністю,
що передається

Code
ONM:Operation
OperationDate

Name

Organization

http://www.minjust.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/
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4.2.8

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо
спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації
об`єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих
споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх
експлуатацією"
Номер, дата реєстрації: 4440а від 08.08.2014
Ініціатор: Народний депутат України Канівець О.Л.
Проект Закону України спрямовано на вдосконалення процедури надання
земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва,
технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об’єктів трубопровідного
транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під’їзних
доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією, що допоможе
оптимізувати витрати підприємств нафтогазової галузі при проведенні таких робіт та
збільшити обсяги нафти та газу власного видобутку.
Підприємства, які здійснюють в Україні розвідувальні роботи та роботи з
будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об’єктів
трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, виробничих
споруд, під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку, пов’язаних з їх експлуатацією
(далі - підприємства, які здійснюють розвідувальні роботи), постійно зіштовхуються з
проблемами набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов’язаних з їх діяльністю.
Особливої гостроти дана проблема набуває в умовах агресії Російської Федерації
щодо України та обмеження поставок природного газу в Україну, що суттєво
послаблює енергетичну безпеку України, спричиняє загрозу неготовності до
опалювального сезону тощо. В таких умовах Україні необхідно постійно збільшувати
обсяги видобутку вуглеводнів власного походження, здійснювати розвідувальні роботи
у максимально стислі строки.
Так, якщо слідувати усім законодавчо встановленим термінам відведення
земельних ділянок, то для того щоб підприємства, які здійснюють розвідувальні
роботи, могли безпосередньо приступити до здійснення таких робіт потрібно витратити
часу щонайменше 4 місяці. На практиці ж процедура відведення земельних ділянок
може тривати і 2-5 років.
Розробити проект відведення земель заздалегідь до початку буріння неможливо
у зв’язку з тим, що практично кожна нова пробурена свердловина коригує
місцеположення наступної свердловини і, як правило, свердловино-точка для
відведення землі видається безпосередньо перед початком буріння. Це ж стосується і
спорудження газопроводів-шлейфів та інших об’єктів, пов’язаних з експлуатацією
свердловин, оскільки їх будівництво та схема підключення залежать безпосередньо від
наявності та тиску вуглеводнів в пробурених свердловинах.
Вирішення вищезазначених проблем можливе при викладенні статті 97
Земельного кодексу України у новій редакції, що дозволить підприємствам, установам
та організаціям, які здійснюють розвідувальні роботи проводити такі роботи на підставі
договору з власником, розпорядником землі або за погодженням із землекористувачем
без зміни цільового призначення земельної ділянки.
Поряд з тим, слід звернути увагу, що при отриманні промислового припливу
нафти і газу у розвідувальних свердловинах здійснюється їх переведення у категорію
видобувних та проводиться облаштування і підключення до промислових і
магістральних мереж. У такому випадку необхідно розробляти проект відведення
земельної ділянки в довгострокове користування відповідно до галузевих стандартів і
Земельного кодексу України із зміною цільового призначення цих земельних ділянок.
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Згідно з законодавством до моменту завершення процедури відведення земель і
отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку необхідно зупинити
облаштування продуктивної свердловини, законсервувавши її на період оформлення
права на земельну ділянку, що в свою чергу призводить до зривів термінів будівництва
трубопроводів-шлейфів до свердловин та введення їх в експлуатацію, зменшення
надходжень до бюджетів всіх рівнів, зменшення суми нарахування та сплати ресурсних
платежів.
Для вирішення зазначеної проблеми пропонується викласти в новій редакції
частину четверту статті 97 Земельного кодексу України та надати можливість
установам та організаціям, що здійснюють роботи пов’язані з користуванням надрами
після закінчення дослідно-промислової розробки родовищ та введення родовищ в
промислову розробку використовувати земельні ділянки на підставі договору з
власником землі або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового
призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними.
Крім того, з метою запобігання бюрократичній процедурі отримання
власниками земельних ділянок та землекористувачами спеціального дозволу на зняття
та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, проектом Закону пропонується
внести відповідні зміни до статті 168 Земельного кодексу України та встановити на
законодавчому рівні можливість вчинення таких дій без спеціального дозволу щодо
земельних ділянок, необхідних для будівництва, реконструкції, ремонтних робіт
об’єктів трубопровідного транспорту, а також геологознімальних, бурових, пошукових,
геодезичних та інших розвідувальних робіт.
У зв’язку з тим фактом, що чинним законодавством України не встановлено
процедуру та механізм купівлі-продажу пайових земельних ділянок, для цілей
законопроекту пропонується внести зміни до пункту 15 Перехідних положень
Земельного кодексу України з метою врегулювання питання набуття їх
підприємствами, установами та організаціями для будівництва трубопроводів
місцевого та міжпромислового значення, нафтових, газових свердловин, виробничих
споруд, під’їзних доріг, ліній електромереж і зв’язку пов’язаних з їх експлуатацією.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про додаткові заходи підвищення державної підтримки
особистих селянських господарств та фізичних осіб – сільгоспвиробників"
Номер, дата реєстрації: 4441а від 08.08.2014
Ініціатор: Народний депутат України Мошенський В.З.
Метою проекту є забезпечення підтримки українським сільським родинам, які
виробляють до 80% найбільш трудомісткої сільськогосподарської продукції в Україні.
Завданням проекту є нарощування виробництва індивідуальних селянських
господарств, підвищення рівня життя громадян України з турботою про навколишнє
середовище.
Додаткова підтримка приватного сільськогосподарського сектора на
державному рівні є стратегічно необхідною для сільськогосподарської галузі України.
Державні гарантії розвитку інфраструктури сільського господарства, а також
інституційна підтримка дрібних сільгоспвиробників дозволить призупинити зменшення
кількості дрібних сільгоспвиробників і сприятиме підвищенню якості та нарощуванню
виробництва сільськогосподарської продукції.
Законопроект покликаний стимулювати індивідуальні селянські господарства та
фізичних осіб – сільгоспвиробників виробляти і постачати різноманітну
сільгосппродукцію високої якості.
http://zakon.rada.gov.ua
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Закон України "Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу
України (щодо орендної плати за землю)".
Номер, дата реєстрації: 4479а від 12.08.2014
Ініціатор: Народні депутати України Тимошенко В.А., Лабазюк С.П., Доній
О.С., Єремеєв І.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В., Сорока М.П.
Метою проекту Закону є створення правових передумов для забезпечення
одного із основних принципів податкового законодавства, який передбачає «рівність
усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації
 забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від
соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності
юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу»
Проектом Закону пропонується врегулювати та законодавчо закріпити рівні
умови плати за землю між всіма платниками податків за земельні ділянки (в межах
населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання
особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання
прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, незважаючи
на всі негативні обставини в економіці держави Необхідність термінового прийняття
проекту Закону, що пропонується, полягає у актуальності створення правових
передумов для забезпечення одного із основних принципів податкового законодавства,
який передбачає «рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких
проявів податкової дискримінації  забезпечення однакового підходу до всіх платників
податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності,
форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження
капіталу» (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 розділу І Податкового кодексу України).
Боротьба з виходом з кризи не може незачіпити всі категорії населення. Проте в
ситуації тотального підвищення цін, різкого подорожчення комунальних послуг,
енергоносіїв, ліків, без покращення грошового забезпечення громадян,
безпрецендентне збільшення мінімального розміру орендної плати за землю, за
земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом,
автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які
використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачнобудівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і
дачними будинками фізичних осіб, з 3 кратного розміру податку до 3 % нормативної
грошової оцінки (з набуттям чинності положень Закону України “Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в
Україні” від 27.03.2014 р № 1266-VII), лягло на плечі громадян непідйомним тягарем.
Відбулось збільшення у 100 разів мінімального розміру орендної плати за
земельні ділянки під гаражними кооперативами, та в 33,3 рази мінімального розміру
орендної плати за земельні ділянки під індивідуальними житловими забудовами,
особистими селянськими господарствами, які з різних причин не можуть мати вказані
ділянки на правах власності, як і змоги їх викупити за даним видом користування й
сплачувати плату в розмірі податку.(наприклад:
- коли особа отримала в спадщину будинок на неприватизованій ділянці, а сама вже
використала право на безоплатну приватизацію не всі громадяни мають можливість
оформити договір оренди (в контексті – підписати договір оренди в якому вже
погодитись з значним розміром орендної плати й віднайти кошти на викуп ділянки під
успадкованим майном (особливо пенсіонери після втрати подружжя);
- коли частина ділянки знаходиться в червоних лініях вулиці її передача в користування
допускається, але у власність цю частину передавати заборонено законом;
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- сіножаті розміщувати в прибережних смугах водойм допускається, але це
користування без приватизації водойми можливо оформити лише на правах оренди і
т. п.).
Тобто склалася ситуація коли за земельні ділянки з однаковим використанням,
навіть в межах одного домоволодіння, але різними формами оформленого права
користування (“Право власності”, договір оренди) суми податків (орендної плати)
відрізняються між собою від 33 до 100 разів, що не піддається розумінню навіть в
умовах кризи.
Замість збільшення надходжень до місцевих бюджетів в реаліях коли механізми
примусового нарахування та стягнення плати за землю в Україні фактично не
працюють, відбувається їх зменшення, поряд з не оформленими документами на
землекористування.
У разі прийняття законодавчої пропозиції, будуть поставлені в рівні умови всі
платники податків, незважаючи на всі негативні обставини в економіці держави.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"
Номер, дата реєстрації: 4493а від 13.08.2014
Ініціатор: Народні депутати України Пилипенко В.П., Кулінич О.І.
Законопроект розроблено з метою стимулювання раціонального використання
сільськогосподарських земель та спрощення орендних відносин.
Сьогодні в Україні близько двох третин розпайованих земель та більше
половини земель державної власності здано в оренду, часто на короткостроковий
період. Як наслідок, землекористувачі не зацікавлені в збереженні родючості ґрунтів,
що спричиняє порушення сталого природокористування. Короткострокова оренда
зумовлює відсутність мотивації у землекористувачів щодо підтриманні якісного стану
ґрунтів.
У 2011 році Уряд на основі статті 52 Закону України "Про землеустрій"
запровадив обов’язкове розроблення проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Проте, складна процедура
їх розробки та технічна складність самого проекту призвела до того, що на даний час
проекти розроблені лише 2% землекористувачів. Окрім цього, дотримання сівозміни не
гарантує збереження родючості ґрунтів, а встановлені Урядом методики не
відповідають сучасним технологіям вирощування культур. Існує нагальна потреба
перейти до нового, більш простого та дієвого методу контролю за родючістю ґрунтів,
де встановлений мінімальний строк оренди виступатиме саморегулятором та стимулом
для землекористувачів сільськогосподарських земель дбати про стале використання та
збереження якості земель.
http://zakon.rada.gov.ua
Постанова "Про прийняття за основу проекту Закону України "Про деякі
заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними
ресурсами"
Номер, дата реєстрації: 4150/П від 14.08.2014
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 деякі заходи щодо посилення
ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами (реєстр. № 4150)
поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Пилипенком В.П.
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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
Постанова "Про прийняття за основу проекту Закону України "Про
безпечність та гігієну кормів"
Номер, дата реєстрації: 4280а-1П від 14.08.2014
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 безпечність та гігієну
кормів», (реєстр. № 4280а-1), внесений народними депутатами України Ляпіною К.М.,
Мирним О.Б., Горіною І.А..
2. Доручити Комітету з питань агарної політики та земельних відносин
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій
суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
розміру плати за земельну ділянку передану в оренду фізичним особам"
Номер, дата реєстрації: 4479а-1 від 14.08.2014
Ініціатор: Народний депутат України Кучерук М.Г.
Основною метою законопроекту є встановлення межі не менше 1% від
нормативної грошової оцінки річної суми платежу за земельну ділянку передану в
оренду саме фізичним особам. Це надасть можливість забезпечити державні гарантії
підтримки соціально-незахищених верств населення та збалансує фінансове
навантаження плати за оренду земельної ділянки, враховуючи орендаря/платника.
Відповідно до положень Податкового кодексу України, річна сума орендної
плати за земельну ділянку не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової
оцінки. Дана норма була запропонована і реалізована на основі Закону України №1166VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україні» від 27.03.2014 р. Очевидно, що під час внесення вищевказаних
змін до Податкового кодексу України не була врахована соціальна складова, що в свою
чергу створило ситуацію, в якій соціально-незахищені верстви населення на рівні з
підприємствами отримали значне підвищення вартості за оренду землі. Враховуючи
загальний стан економіки держави, діючі норми є прийнятними і доцільними по
відношенню до суб’єктів господарської діяльності, в той час, як фізична особа повинна
розраховувати лише на себе. Особливо гостро це питання постає в обласних центрах, де
нормативна грошова оцінка значно вища ніж поза межами міст.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення надання водних об’єктів в користування на умовах оренди"
Номер, дата реєстрації: 4519а від 15.08.2014
Ініціатор: Народні депутати України Шаповалов Ю. А., Благодир Ю. А.,
Сольвар Р. М.
Метою цього проекту є спрощення існуючих процедур надання водних об’єктів
в оренду, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу у сфері
- 18 -

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

риборозведення, підвищення ефективності використання водних об’єктів, а також
створення національної сировинної бази для зариблення річок України.
Правові відносини щодо порядку передачі об'єктів водного фонду та земельних
ділянок під ними регулюються положеннями Водного та Земельного кодексів України.
Разом з тим, при розгляді питання щодо передачі права на оренду водного об'єкту
та земельної ділянки, розташованої під ним, виникають складнощі. Незважаючи на те,
що водний об'єкт та земля під ним є нерозривними речами і використання одного без
іншого є неможливим, законодавство не розглядає їх як єдине ціле (комплекс).
Відповідно до частини третьої статті 51 Водного Кодексу України, водні об'єкти
надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних
торгах у комплексі із земельною ділянкою. На практиці ситуація ускладнюється
існуванням низки проблем відносно реалізації своїх функцій обласними державними
адміністраціями по проведенню земельних торгів щодо передачі права на оренду
земель для риборозведення (відсутність коштів для організації торгів, незацікавленість
у розвитку галузі тощо).
Все це призводить до неправомірного використання суб'єктами господарювання
водних об'єктів, зокрема, для риборозведення, на підставі лише або договорів оренди
земель водного фонду або договорів водних об'єктів, договорів про спільну діяльність,
охорони об'єктів, що негативним чином відображається на державних, місцевих
бюджетах, дотриманні прав громадян.
Крім цього, через складність та надмірну бюрократизацію існуючих
адміністративних процедур надання водного об’єкту в оренду, пересічний громадянин,
який хоче займатися підприємницькою діяльністю у сфері риборозведення,
позбавлений сьогодні такої можливості.
Законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення надання водних об’єктів в користування на умовах оренди" забезпечує
прозорість і простоту процедури надання водних об’єктів в оренду, а також розширює
можливості простих громадян щодо започаткування власної справи у сфері
риборозведення.
http://zakon.rada.gov.ua
Закон України "Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в
агропромисловому комплексі України в особливий період"
Номер, дата реєстрації: 4525а від 18.08.2014
Ініціатор: Народний депутат України Омелянович Д.С.

Випуск
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29 серпня
2014 року

Метою прийняття Закону є надання сільськогосподарським товаровиробникам
та іншим суб’єктам господарювання агропромислового комплексу України які
зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції,
введення надзвичайного чи воєнного стану, додаткових можливостей у кредитнофінансовій, податковій, господарській сферах, обмеження окремих повноважень
контролюючих органів у відношенні таких суб'єктів, створення додаткових умов для
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у цих регіонах.
Сьогодень агропромисловий комплекс України перебуває у надзвичайно
важкому стані у зв'язку з проявами агресії, застосуванням сили, посягань на
територіальну цілісність і суверенітет української держави, з боку сепаратистські
налаштованих угрупувань. Антитерористична операція, що проводиться в цих регіонах,
створює додаткові об'єктивні труднощі для мирного населення та бізнесу.
Враховуючи вразливість сільськогосподарських товаровиробників в умовах
особливого періоду до зовнішніх факторів, поступово кризові явища охоплюють
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агропромисловий сектор України, доводячи сільськогосподарських виробників, які
зареєстровані та провадять діяльність в зонах проведення антитерористичної операції,
введення надзвичайного чи воєнного стану фактично до банкрутства.
Держава, яка несе відповідальність за забезпечення конституційних прав і
свобод своїх громадян, зобов'язана вжити негайних заходів щодо їх підтримки в цій
особливий період, задля стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції,
адже відсутність підтримки агропромислового комплексу України з боку держави в
особливий період в свою чергу в подальшому може мати негативні наслідки для
продовольчої безпеки населення в цілому.
http://zakon.rada.gov.ua
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
05.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про внесення зміни до наказу Державного
комітету лісового господарства від 07 вересня 2007 року № 528”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерство
аграрної політики та продовольства України “Про внесення зміни до наказу
Державного комітету лісового господарства від 07 вересня 2007 року № 528” та аналізу
регуляторного впливу зазначеного проекту Мінагрополітики України робить
оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження форм документів, які подаються митному
органу для ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або
комплектувальних виробів, які ввозяться в Україну з метою виробництва техніки та/або
обладнання для агропромислового комплексу" розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України:
(www.minagro.gov.ua / розділ Регуляторна політика / Проекти регуляторних актів).
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. Відповідальний виконавець: Бондарчук Ольга Миколаївна.
Тел. 226-22-12. Е-mail: olga.bondarchuk@minagro.gov.ua.
Метою видання наказу є створення необхідних умов для забезпечення прав
суб’єктів господарювання, які зареєстровані в Донецькій і Луганській областях для
здійснення митного оформлення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
під час проведення антитерористичної операції на зазначених територіях.
Відповідно до Закону України “Про особливості державного регулювання
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів” та постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р.
№1260 “Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій”, починаючи з 2006 року обласні управління лісового та мисливського
господарства розпочали видачу експортерам Сертифікатів про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій.
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Необхідність прийняття рішення про внесення зміни до наказу зумовлена
поширенням проявів тероризму та проведенням антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей, що призводить до неможливості
здійснення Донецьким та Луганським обласними управліннями лісового та
мисливського господарства функцій, покладених на них згідно з пунктами 2, 3
наказу Державного комітету лісового господарства від 07 вересня 2007 року №
528 “Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та
Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій”.
http://minagro.gov.ua/
11.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Міністерства фінансів України “Про
затвердження Змін до Порядку використання коштів державного бюджету,
передбачених на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин”
Проект наказу “Про затвердження Змін до Порядку використання коштів
державного бюджету, передбачених на здійснення заходів щодо запобігання
розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” розроблено Міністерством
аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”.
Проект наказу передбачає державну підтримку галузі утилізації відходів
тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини.
Погодження даного проекту наказу дозволить раціонально та ефективно
використовувати кошти державного бюджету.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного акту знаходиться на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України www.
minagro.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до зазначеного законопроекту надсилати протягом
п’яти днів з дня оприлюднення на адресу:
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24 Департаменту ринків тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією;
01011 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 Державному комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва. Головний розробник: Кошевська Ольга
Іванівна, тел.:374-07-70, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу розроблений з метою забезпечення екологічного, ветеринарного і
епізоотичного благополуччя в країні шляхом утилізації та переробки значних обсягів
відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої
сировини.
У зв'язку із внесенням змін до Закону України “Про Державний бюджет України
на 2014 рік”, якими передбачено передачу бюджетної програми “Заходи по боротьбі з
шкідниками
та
хворобами
сільськогосподарських
рослин,
запобігання
розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин” до Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України, виникла необхідність даним проектом наказу
затвердити зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених
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на здійснення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних
хвороб тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України від 10 лютого 2007 року № 80/177 (у редакції наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства фінансів
України від 12 лютого 2013 року № 84/114), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 22 лютого 2007 року за № 161/13428 (далі – Порядок).
Зміни, що вносяться до Порядку дозволять удосконалити механізм надання
державної підтримки державним спеціалізованим підприємствам, які виконують
функції збирання, транспортування, заготівлі, переробки та утилізації трупів загиблих
тварин, боєнських та інших відходів тваринного походження та вилученої з обігу
неякісної і небезпечної продукції (далі – небезпечна сировина).
Чинний Порядок передбачає щомісячну компенсацію виробничих витрат з
проведення заходів щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб
тварин, але так як звітні дані грудня місяця, у зв’язку із закінченням бюджетного року,
випадають, доцільно внести зміни до Порядку, які передбачають звітувати про
виконані роботи за останній місяць року до 25 числа звітного місяця.
Вчасна та повна оплата за спожиті енергоносії, паливо-мастильні матеріали та
виплата заробітної плати працівникам, безпосередньо задіяним у виробництві,
державними підприємствами, які займаються утилізацією небезпечних відходів
тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини, є
гарантом їх безперебійного функціонування.
http://minagro.gov.ua/
13.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228"
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 15 червня 2004 року №
228" (далі – проект наказу) Міністерство аграрної політики та продовольства України
оголошує про його публікацію.
Проект наказу розроблений з метою узгодження Технічного регламенту
зернового складу з вимогами Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україн".
Проект наказу разом з аналізом регуляторного впливу розміщено в мережі
Інтернет на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державна інспекція сільського господарства України: вул. Баумана, 9/12, місто
Київ, 03190. Виконавець: Німченко Дмитро Валентинович, тел./факс 232-94-37, е-mail:
tylyza@meta.ua;
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 01011. Е-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Метою проекту наказу є приведення наказу Міністерства аграрної політики
України від 15 червня 2004 року № 228 "Про затвердження Технічного регламенту
зернового складу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за
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№ 835/9434, у відповідність до вимог Законів України “Про зерно та ринок зерна в
Україні”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України
від 15 червня 2004 року № 228" (далі - проект наказу) розроблено з метою приведення
наказу Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 "Про
затвердження Технічного регламенту зернового складу", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05 липня 2004 р. за № 835/9434, у відповідність до вимог
статті 24 Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” та Закону України “Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Згідно вимог статті 24 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
технічний регламент зернового складу затверджується в установленому законом
порядку.
Законом України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки
відповідності” визначено правові та організаційні засади розроблення і застосування
національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а
також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного
регулювання та оцінки відповідності.
Відповідно до статті 1 зазначеного Закону технічний регламент – це закон
України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у
якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи
виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання
яких є обов'язковим.
http://minagro.gov.ua/
18.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку
збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил
рибальства та охорони водних біоресурсів"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку
збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та
охорони водних біоресурсів" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту
Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних
рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних
біоресурсів" 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 та аналізу регуляторного впливу 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, начальнику відділу охорони водних біоресурсів та
регулювання рибальства Скляренку Івану Віталійовичу тел.486 63 14, email: ihtio@.darg.gov.ua.
Нині діюча Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству
внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів набула
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чинності ще в 2004 році. За минулі роки законодавство України, що стосується
використання водних біоресурсів, суттєво змінилося, введено нові терміни, деякі види
водних біоресурсів занесени до Червоної книги України, збитки за які розраховуються
за таксами.
Крім того, потребували корекції біологічні показники промислових видів водних
біоресурсів певних рибогосподарських водних об’єктів. Ціллю прийняття проекту
наказу є приведення зазначеної методики у відповідність з діючим законодавством та
спрощення підрахунку збитків при виконанні посадовими особами органів
рибоохорони своїх службових обов’язків.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про
затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству
внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів» (далі – проект
наказу) розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів».
Необхідність прийняття нової редакції Методики розрахунку збитків, заподіяних
рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охороні водних
біоресурсів обумовлена діючим законодавством України, що зазнало суттєвих змін та
необхідністю доповнити зазначену методику додатковими даними.
http://minagro.gov.ua/
18.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Правил рибальства в
басейні Чорного моря"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового
рибальства в басейні Чорного моря" та аналізу регуляторного впливу зазначеного
проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні
Чорного моря" розміщено в мережі Інтернет 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 адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство
рибного господарства України, начальнику відділу охорони водних біоресурсів та
регулювання рибальства Скляренку Івану Віталійовичу тел.486 63 14, email: ihtio@.darg.gov.ua.
Нині діючі Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря набули
чинності ще в 1999 році. За минулі роки законодавство України, що стосується
використання водних біоресурсів, суттєво змінилося. Невідповідність вказаного
нормативного-правового акта чинному законодавству збільшилася після прийняття в
2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів".
Крім того, до цього часу накопичилися чисельні поправки до правил рибальства
стосовно змін техніко-юридичних заходів регулювання промислу. Такі поправки мають
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характер тимчасових норм, що приймаються щорічно багато років поспіль режимами
рибальства. Ціллю прийняття зазначеного проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України "Про затвердження Правил промислового
рибальства в басейні Чорного моря" (далі – проект наказу) є усунення невідповідності
правил рибальства діючому законодавству, а також надання ряду тимчасових правових
норм статусу норм постійної дії у спосіб прийняття оновленої версії Правил
промислового рибальства в басейні Чорного моря, що відповідає сучасним реаліям.
Проект розроблений у зв’язку з прийняттям Закону України "Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".
Необхідність прийняття нової редакції Правил промислового рибальства в
басейні Чорного моря обумовлена діючим законодавством України, що зазнало
суттєвих змін.
http://minagro.gov.ua/
18.08.2014
Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення,
вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних
рибних господарствах"
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання
у спеціальних товарних рибних господарствах" та аналізу регуляторного впливу
зазначеного проекту Мінагрополітики України робить оголошення про його
публікацію.
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерство аграрної політики та
продовольства України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у
спеціальних товарних рибних господарствах" розміщено в мережі Інтернет 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 адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 45 а, Державне агентство
рибного господарства України, е-mail: ihtio@darg.gov.ua, виконавець Скляренко Іван
Віталійович (044) 486-63-14.
Мета проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення,
вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних
господарствах" (далі – проект) – регламентація порядку спеціального
використання водних біоресурсів, який включає комплекс заходів, основною метою
яких є підвищення рибопродуктивності рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)
шляхом штучного відтворення водних біоресурсів, спрямованого формування видового
складу (вселення, акліматизація, реакліматизація водних біоресурсів), поповнення
запасів водних біоресурсів а також шляхом збереження та раціонального використання
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видів водних біоресурсів які раніше перебували у рибогосподарському водному об'єкті
(його частині).
За останні роки законодавство України, що стосується використання водних
біоресурсів, суттєво змінилося. Необхідність даного нормативно-правового акту зросла
після прийняття в 2011 році Закону України "Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів".
Ціллю прийняття зазначеного проекту є усунення невідповідності організації та
порядку рибогосподарської діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах
діючому законодавству, що відповідає сучасним реаліям.
Проект розроблений відповідно до абзацу 11 статті 8 Закону України "Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", підпункту 7.228
підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500.
Необхідність прийняття проекту наказу обумовлена діючим законодавством
України, що зазнало суттєвих змін.
http://minagro.gov.ua/
22.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук
України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства
аграрної політики України, Української академії аграрних наук” Міністерство аграрної
політики та продовольства України з “22” травня 2014 року оголошує про його
публікацію на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу можна надавати у письмовій та електронній формі протягом
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Національної академії аграрних наук України “Про визнання такими, що втратили
чинність деяких наказів Міністерства аграрної політики України, Української академії
аграрних наук”, розроблений з метою визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
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Проект наказу “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук”,
розроблено відповідно до пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення
нормативно-правових актів міністерства у відповідність до вимог чинного
законодавства України.
http://minagro.gov.ua/
22.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної
справи
у
тваринництві
та
Технологічних
вимог
до
проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва” Міністерство аграрної політики та
продовольства України з “22” серпня 2014 року оголошує про його публікацію на сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Затвердження проекту забезпечить приведення нормативно-правових актів
міністерства у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Зазначений проект наказу разом із аналізом регуляторного впливу розміщено на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
www.minagro.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно вказаного проекту наказу та аналізу
регуляторного впливу можгна надавати у письмовій та електронній формі протягом
п’яти днів з дня оприлюднення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства
України,
e-mail: maria.vigura@minagro.gov.ua,
відповідальний
виконавець: Вігура Марія Василівна. Тел. 279-85-12
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна служба України з питань
регуляторної політики та підприємництва, e-mail: mail@dkrp.gov.ua.
Основною метою розроблення проекту наказу є затвердження Порядку про
проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу
суб’єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення
селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, якими визначаються правила та
вимоги щодо присвоєння відповідного статусу залежно від напряму діяльності та якості
племінних (генетичних) ресурсів суб'єктам племінної справи у тваринництві, та
вимоги щодо проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва.
Проект наказу розроблено відповідно до статей 9, 16 Закону України “Про
племінну справу у тваринництві”, абзацу шостого статті 7 Закону України “Про
бджільництво” згідно з якими розроблення та затвердження порядку проведення
державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб’єктам
племінної справи у тваринництві, технологічних вимог до проведення селекційноплемінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік, визначається
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері тваринництва. У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження відповідних
нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві.
http://minagro.gov.ua/
27.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання
коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання
коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” Міністерство аграрної
політики та продовольства України робить оголошення про його публікацію.
Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства” розміщено в мережі Інтернет на офіційному
веб-сайті
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України:
www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та
продовольства України, e-mail: vasyl.yurchenko@minagro.gov.ua.
Тел. 044 279 40 30
Відповідальний виконавець: Юрченко Василь Григорович.
Метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня
2005 р. № 587, якою затверджено Порядок справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, є більш ефективне сприяння
подальшому розвитку вітчизняного садівництва, виноградарства і хмелярства для
забезпечення населення країни високоякісними свіжими плодами, ягодами, виноградом
і винопродукцією вітчизняного виробництва та збільшення імпортозаміщення
аналогічної продукції.
Досягненню зазначеної мети значною мірою сприятиме розширення переліку
напрямків виділення бюджетних коштів, зокрема відшкодування будівництва
холодильників для зберігання столового винограду, хмелю та саджанців плодових
культур і винограду, переоснащення (модернізації) холодильного та газогенеруючого
обладнання у реконструйованих холодильниках, створення нових сучасних та
модернізації наявних потужностей з переробки продукції, удосконалення
технологічних прийомів її зберігання.
Завдяки державній підтримці розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства
сільгоспвиробниками закладені нові інтенсивні насадження, зі вступом яких в
плодоношення поступово стабілізується виробництво винограду та фруктів. Так, не
дивлячись на скорочення протягом останніх років загальної площі багаторічних
насаджень, спостерігається щорічна тенденція до збільшення валового виробництва
продукції.
При цьому, для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника
та з метою зменшення втрат вирощеної продукції і забезпечення належного її
зберігання до моменту реалізації, виникає необхідність додаткового стимулювання не
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лише будівництва холодильників з обсягами зберігання 500 і більше тонн, а й
холодильників для зберігання столового винограду, хмелю та саджанців плодових
культур і винограду з меншими виробничими потужностями, переоснащення
холодильного та газогенеруючого обладнання у реконструйованих холодильниках,
створення нових сучасних та модернізації наявних потужностей з переробки продукції.
Враховуючи, що у 2013 році значна частина суб’єктів господарювання,
розташованих у південних регіонах країни, не отримала компенсації понесених витрат
через відсутність їх реєстрації органами Казначейства, з метою дотримання рівного
права на державну підтримку суб’єктів господарювання, незалежно від місця їх
розташування, проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства” передбачається здійснення компенсації витрат суб’єктів
господарювання, які не отримали кошти за наказами Мінагрополітики України у 2013
році.
Крім того, у зв’язку з обмеженим фінансуванням у 2014 році (сума у 100,0 млн
гривень, передбачена Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік»
за бюджетною програмою 2801350 “Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”, дозволяє
погасити лише близько тридцяти відсотків кредиторської заборгованості за 2012-2013
роки, зареєстрованої в органах Казначейства) кошти для здійснення компенсації витрат
суб’єктів господарювання за напрямами, передбаченими діючим Порядком справляння
збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, у
поточному році відсутні. З огляду на вищезазначене, проектом постанови
передбачається внесення доповнення щодо здійснення компенсації витрат суб’єктів
господарювання не лише у поточному, а й попередньому бюджетних роках.
Для забезпечення захисту суб’єктів господарювання від форс-мажорних
обставин внесено доповнення щодо фінансування витрат на відновлення багаторічних
насаджень та об’єктів, визначених Порядком, за умови наявності відповідного пакета
підтверджуючих документів.
http://minagro.gov.ua/
27.08.2014
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства аграрної
політики та продовольстваУкраїни "Про встановлення розміру максимальної
оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту наказу "Про
встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни на спирт етиловий"
Мінагрополітики України оголошує про його публікацію.
Проект наказу "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної ціни
на спирт етиловий" підготовлено на виконання пункту 91 додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)".
Повний пакет документів до проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України "Про встановлення розміру максимальної оптово-відпускної
ціни на спирт етиловий" розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті
Міністерства аграрної політики та продовольства України:www.minagro.gov.ua.
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Метою прийняття наказу є встановлення максимального рівня оптово-відпускної
ціни на спирт етиловий.
Проект наказу підготовлено на виконання до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2014 р. № 262 "Про внесення зміни у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548".
http://minagro.gov.ua/
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Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за такою адресою:
Міністерство аграрної політики та продовольства України, вул. Хрещатик, 24, м.
Київ, 01001.
Виконавець Хомічак Людмила Володимирівна тел.226-27-53
E-mail:lyudmila.homichak@minagro.gov.ua.

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
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28.08.2014 Кабмін визначив, який хліб можна виробляти з борошна
Аграрного фонду
Пекарі зможуть використовувати борошно, зроблене з зерна державного
продовольчого резерву, тільки для виробництва хліба вагою більш 0,5 кг. Згідно з
постановою Кабінету Міністрів №381 від 27 серпня, такий хліб повинен бути
проведений з борошна пшеничного вищого, першого і другого сортів та їх суміші,
борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури
(борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру , жиру, інших наповнювачів, хліба і
хлібобулочних виробів для діабетиків. Раніше законодавство передбачало, що борошно
з інтервенційного фонду, поставками якою займається Аграрний фонд, може бути
використана для "виробництва хліба та хлібобулочних виробів, які користуються
найбільшим попитом в регіоні". Аграрний фонд у 2014 році зобов'язався щомісяця
надавати регіонам 82 тис. тонн борошна за фіксованими цінами для виробництва
соціальних сортів хліба.
УНІАН
28.08.2014 КМУ звільнив заступника голови правління "Украгролізингу"
Кабінет Міністрів України звільнив Івана придухи з посади заступника глави
правління НАК "Украгролізинг". Відповідне розпорядження Кабміну (№771-р) від 27
серпня опубліковано на сайті уряду.
В тексті розпорядження зазначається, що І.Прідуха звільнений "у зв'язку із
скороченням посади (п. 1 частини першої ст. 40 Кодексу законів про працю України)".
АПК-Інформ
26.08.2014 ВР України підтримає підприємців в зоні проведення АТО законопроект
Верховна Рада України розробила проект закону, який дозволить надати
підтримку підприємцям, чий бізнес постраждав через проведення АТО. Відповідний
законопроект (рег. №4539а) "Про подолання наслідків в економіці Донецької та
Луганської областей після проведення антитерористичної операції в Україні"
зареєстрований у парламенті.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що даний закон
розроблений для підтримки підприємств будь-якої форми власності, які розташовані на
територіях, де проводиться або проводилась АТО, і понесли критичні втрати (збитки).
"Прийняття даного закону дозволить уберегти державу від повного зникнення в
Україні промислового та аграрного потенціалу на значних територіях, ефективно
відновити зруйновані підприємства, об'єкти інфраструктури і стане основою швидкого
та якісного відновлення територій в цілому", - йдеться в документі.
Постраждалим юридичним і фізичним особам передбачається виділення
компенсації у вигляді фінансових виплат, списання боргових зобов'язань,
реструктуризації кредитів, звільнення від платежів до бюджету на суму заподіяної
шкоди, безкоштовного надання рівноцінних активів з боку держави.
Дані компенсації планується здійснити на кошти з державного та місцевих
бюджетів, а також фондів та організацій, в т.ч. міжнародних.
АПК-інформ
22.08.2014 КМУ виключив з переліку об'єктів цінового регулювання ряд
зернових
Кабінет Міністрів України виключив з переліку об'єктів державного цінового
регулювання на 2014-2015 роки тверду пшеницю, зернові суміші з пшениці та жита,
овес, просо, а також горох. Відповідне рішення закріплене постановою уряду № 361 від
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20 серпня, яке опубліковане на сайті Кабміну. Таким чином, в 2014-2015 роках держава
має намір регулювати ціни на м'яку пшеницю (з 1 вересня 2014 по 31 серпня 2015
року), кукурудзу (1 жовтня 2014 року - 20 вересня 2015), буряковий цукор-пісок (1
вересня 2014 року - 31 серпня 2015), сухе молоко (1 вересня 2014 року - 31 серпня
2015), а також жито, ячмінь, пшеничне і житнє борошно, гречку та вершкове масло.
Напередодні глава Міністерства аграрної політики і продовольства повідомив, що
відомство працює над переглядом державних цін на об'єкти цінового регулювання. З
об'єктів державного цінового регулювання формується державний інтервенційний
фонд, який використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою
забезпечення цінової стабільності.
УНІАН
22.08.2014 Кабмін України затвердив обсяг державного інтервенційного
фонду
Кабінет Міністрів України затвердив обсяг державного інтервенційного фонду
на 2014/15 МР. Про це йдеться в постанові уряду (№362) від 20 серпня 2014.
Згідно з документом, мінімальний обсяг м'якої пшениці повинен скласти 550
тис. тонн, жита - 30 тис. тонн, цукру (бурякового) - 70 тис. тонн, сухого молока - 10 тис.
тонн, вершкового масла - 10 тис. тонн.
АПК-інформ
21.08.2014 В Україні буде ліквідована посада уповноваженого з питань
євроінтеграції - Пятницький
Посада урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції буде
ліквідована. Про це 21 серпня заявив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції,
торговий представник України Валерій Пятницький.
За його словами, посада торгового представника дозволить вирішувати всі
питання, пов'язані з торгівлею.
Також В.Пятницький зазначив, що планується відновлення інституту торгових
представників, в т.ч. при посольствах Європейського союзу і США.
"Основне завдання - сконцентруватися на захисті інтересів України на зовнішніх
ринках. Тепер створюється ціла мережа: це і торговельні палати, і бізнес-асоціації, і
галузеві асоціації", - пояснив він.
Нагадаємо, Кабмін 20 серпня 2014 прийняв рішення створити так званий
інститут торговельних представництв України за кордоном, який очолив В.
Пятницький. Через це подав у відставку міністр економічного розвитку і торгівлі
України Павло Шеремета.
АПК-інформ
21.08.2014 ВР України може знизити мінімальну орендну плату за земельні
ділянки
Верховна Рада України може знизити мінімальний рівень орендної плати за
земельні ділянки для фізичних осіб з 3% до 1% в рік від нормативної грошової оцінки
ділянки. Відповідний законопроект (рег. №4479а-1) "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо розміру плати за земельну ділянку, передану в оренду фізичним
особам" зареєстрований у парламенті.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що рівень плати за
земельні ділянки, орендовані юридичними особами, а також ділянки, надані для
розміщення об'єктів енергетики, залишиться колишнім - не менше 3% на рік від
нормативної грошової оцінки ділянки.
АПК-інформ

29 серпня
2014 року
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20.08.2014 Спрощено порядок внесення зернових складів до державного
реєстру
Для власників зернових складів скасували вимогу отримання спеціального
висновку від Держсільгоспінспекції для занесення складів до Реєстру зернових складів.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ДП "Держреєстри України".
"Змінено істотні умови договору про виконання зерновим складом функцій
Реєстратора, а саме виключено вимогу про надання документа, виданого
територіальним органом державної інспекції сільського господарства України", наголошується в повідомленні.
"У зв'язку із зміною предмета договору просимо зернові склади, договори з
якими по підключенню до основного реєстру були укладені до 26.04.2014 року, укласти
нові договори з ДП "Держреєстри України", - пояснили на підприємстві.
Як повідомлялося раніше, у травні 2014 Держсільгоспінспекція розробила нову
методику внесення зернових складів до Реєстру складських документів і затвердила
нову форму договору, який визначає процедуру занесення об'єктів до державного
Реєстру зернових складів. Договір передбачав обов'язкове отримання спеціального
висновку від Держсільгоспінспекції, без якого занесення елеватора в реєстр було
неможливим. Занесення складу в Реєстр зернових складів давало можливість їх
власникам отримувати кредити під заставу зерна на основі складських документів. Без
такого забезпечення позику отримати неможливо.
За словами співрозмовників видання, за отримання спеціального висновку
чиновники Держсільгоспінспекції вимагали $ 2 за тонну потужності об'єкта. Загальні
обсяги зберігання зерна в Україні оцінюються в 33 млн. т.
"Економічна правда"
20.08.2014 ВР України може дати додаткові можливості аграріям в східних
регіонах - законопроект
Верховна Рада України пропонує надати виробникам сільськогосподарської
продукції в зоні проведення антитерористичної операції додаткові можливості в
кредитно-фінансовій, податковій, господарської сферах, а також обмежити окремі
повноваження контролюючих органів відносно даних суб'єктів. Відповідний
законопроект (рег. №4525а) "Про заходи щодо зменшення негативних наслідків в
агропромисловому комплексі України в особливий період" зареєстрований у ВРУ 18
серпня.
У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроект
передбачає реструктуризацію кредитів підприємств, мораторій на стягнення майна,
заходи по недопущенню надмірного податкового тягаря, заборона на підвищення
тарифів на електроенергію та газопостачання.
Положення
законопроекту
поширюються
на
сільськогосподарських
товаровиробників та інші суб'єкти господарювання агропромислового комплексу
України в особливий період, які зареєстровані та здійснюють діяльність у зонах
проведення АТО, введення надзвичайного або воєнного стану.
Законопроект розробив депутат ВР Денис Омелянович.
АПК-інформ
20.08.2014 Мінагрополітики запропонувало підписати меморандум про
взаєморозуміння з експортерами зерна
Українська зернова асоціація підписала меморандум з Міністерством аграрної
політики та продовольства про узгодження обсягів експорту зернових.
Даний меморандум передбачає співпрацю Мінагропроду з експортерами зерна
на основі декларування обсягів експорту, спільне твердження можливих обсягів
експорту згідно з балансом попиту та пропозиції зернових в 2014/15 МГ, в т.ч. за
якісними показниками і цільовим призначенням.
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Міністерство зобов'язується щотижня інформувати експортерів про обсяги
поставок зерна на зовнішні ринки, а також повідомляти про критичні можливостях
експорту не менше ніж за 2 місяці до можливої зміни режиму торгівлі.
Також міністерство зобов'язується до моменту зміни режимів зовнішньої
торгівлі сприяти і не встановлювати будь-яких бар'єрів на шляху вільного експорту
зерна.
В свою чергу, експортери зерна в разі отримання запиту будуть інформувати
міністерство у письмовій формі за фактом вчинення та перспектив експорту зернових
культур.
Даний меморандум набуває чинності з дня підписання і діє до 1 липня 2015
Передбачається, що документ підпишуть міністр агрополітики Ігор Швайка, а
також представники Американської торгової палати в Україні, Європейської бізнесасоціації, Асоціації фермерів та приватних землевласників України, Української
аграрної конфедерації, Українського клубу аграрного бізнесу, Аграрного союзу
України.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.08.2014 Кабмін не встигне перевести аграріїв з 2015 р на загальну
систему оподаткування
Кабінет Міністрів України не встигне перевести аграріїв з 2015 р на загальну
систему оподаткування. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк,
виступаючи на круглому столі, що відбувся в Черкаській області з питань
реформування системи оподаткування в аграрній галузі.
"Що стосується оподаткування, то нам треба приймати рішення з оподаткування
в найближчий місяць", - повідомив він.
А. Яценюк, за його словами, звернувся до міністра фінансів України Олександра
Шлапака та керівника Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, щоб вони разом з
представниками аграрного сектора провели відповідні розрахунки.
"Або діюча система оподаткування, де ПДВ ви собі залишаєте на розвиток, або
система оподаткування загальна, де ПДВ ви платите на загальних підставах, і тоді ми
зобов'язані суму коштів, яку отримає додатково бюджет, передавати на простих
прозорих умовах в якості дотації вам назад", - сказав прем'єр-міністр про варіанти
системи оподаткування, звертаючись до аграріїв.
"Перед внесенням змін до закону України про державний бюджет і внесенням
закону на наступний рік, я хотів би щоб ви публічно заявили нашу аргументовану
позицію: чи залишається діюча система, або ми здатні з 2015 р її модернізувати? Моє
відчуття: не здатні",- зазначив глава уряду.
На його думку, шанси на модернізацію системи оподаткування в 2015 р дуже
низькі.
"Фізично не встигнемо. Навіть якби ми це хотіли зробити. Тому я буду
проводити переговори з нашими іноземними кредиторами та партнерами, і на ці
переговори мені потрібні аргументи. Щоб на кожен їхній аргумент у мене було два,
тоді ми в більш сильній позиції. Аргументи всі у вас", - підкреслив А. Яценюк.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
19.08.2014 Мінфін України планує спростити сільгоспподаток
Міністерство фінансів України пропонує трансформувати фіксований
сільськогосподарський податок і ввести спрощений режим оподаткування для
сільського господарства.
У повідомленні говориться, що Мінфін планує до кінця серпня ц.р. подати на
розгляд Кабінету Міністрів проект змін до Податкового кодексу.
В т.ч. пропонується трансформувати фіксований сільськогосподарський податок
і ввести спрощений режим оподаткування.
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Також пропонується скоротити загальну кількість податків з 22 до 9, скасувати
кілька видів зборів, трансформувати деякі податки за принципом єдиної бази платників
податків.
Крім того, пропонується об'єднати в єдиний податок на нерухомість і плату на
землю, податок на нерухоме майно.
"РБК-Україна"
19.08.2014 ЄС скасував сертифікацію експортних поставок соняшникової
олії з України
Асоціації "Укроліяпром" інформувала учасників ринку про скасування з 25
серпня 2014 дії регламенту, що передбачав застосування спеціальних умов, що
регулюють імпорт соняшникової олії, яка відбувається або постачається з території
України у зв'язку з ризиками її забруднення нафтопродуктами.
Повідомлення про це розповсюдило представництво України при
Європейському Союзі.
Система сертифікації та попередньої нотифікації кожної поставки української
соняшникової олії в ЄС була зареєстрована в 2008 р після виявлення технічного масла в
окремих партіях соняшникової олії, імпортованої в деякі країни єврозони. У 2009 році
систематичний режим сертифікації був змінений на вибіркові перевірки.
З 1 липня 2014 постійний комітет з питань харчування і здоров'я тварин ГД ЄК
"Охорона здоров'я та прав споживачів" (САНКО) схвалив рішення щодо скасування
вибіркових перевірок партій соняшникової олії, призначених для експорту з України в
ЄС. Зокрема, йшлося про скасування сертифіката "Здоров'я" та інших дозвільних
документів.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
16.08.2014 Верховна Рада України спростила дозвільну систему у сфері
виробництва біоетанолу
12 липня 2014 Верховною Радою України прийнято закон щодо посилення
контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм
(регістр. № 2403 від 26.02.2013 р). Даним законом, зокрема, внесено ініційовані
Міністерством аграрної політики та продовольства зміни до статті 230 Податкового
кодексу України, що стосуються контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних
виробів, і скасовано положення про затвердження переліку підприємств - виробників
біоетанолу Кабінетом Міністрів України.
В повідомленні аграрного міністерства вказується, що скасування зазначеного
положення спрощує дозвільну систему у сфері виробництва біоетанолу, оскільки
раніше таке право мали лише суб'єкти господарювання, які отримали не тільки
відповідну ліцензію (в порядку, встановленому для виробників етилового спирту), але і
включені в перелік Кабінету Міністрів України.
"У зв'язку з виключенням положення Податкового кодексу України про
затвердження Кабінетом Міністрів України переліку підприємств - виробників
біоетанолу, виробляти біоетанол отримують право підприємства будь-якої форми
власності, які мають ліцензію на його виробництво", - наголошується в повідомленні.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
14.08.2014 ВР ухвалила закон про ідентифікацію та реєстрацію тварин
Народні депутати підтримали в цілому законопроект № 4987-1 "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин". За
відповідне рішення проголосували 233 нардепа.
Документом уточнюються деякі термінологічні визначення ("господарство",
"ідентифікаційний номер"), а також нові терміни ("власник", "держатель",
"Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин"); визначаються права і обов'язки
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юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру;
встановлюється порядок переміщення тварин, шляхи фінансування робіт з
ідентифікації та реєстрації тварин.
Встановлюється також, що для забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин,
що утримуються та розводяться в господарствах населення, надається державна
підтримка, тобто ці роботи здійснюються для фізичних осіб безкоштовно.
Передбачаються зміни в закон України "Про ідентифікацію та реєстрацію
тварин", згідно з якими цей закон повинен поширитися на фізичних осіб, які
займаються розведенням тварин та їх утриманням для власного споживання продуктів
харчування тваринного походження.
Також закон передбачає врегулювати питання адміністративної відповідальності
за порушення законодавства з ідентифікації і реєстрації тварин, впровадження санкцій
до громадян та посадових осіб при виявленні таких порушень та повноважень
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері ветеринарної медицини та Міністерства внутрішніх справ України щодо
правомочності застосування цих санкцій.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
12.08.2014 ВР України підтримала створення вільної економічної зони в АР
Крим - законопроект
Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект (рег. №4032а)
"Про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні Криму та особливості
здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (друге
читання із скороченням терміну підготовки)". За відповідне рішення 12 серпня
проголосували 227 депутатів.
Даний законопроект пропонує створити спеціальну вільну економічну зону в
межах півострова Крим строком на 10 років, визначити особливості здійснення
економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України, а також
врегулювати окремі відносини між фізичними і юридичними особами, які перебувають
на території вільної економічної зони Криму і за її межами.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає
чинність з моменту повернення даної території під загальну юрисдикцію України за
умови попереднього і повного відшкодування збитків.
Нагадаємо, в першому читанні даний законопроект було ухвалено 19 червня п.р.
АПК-Інформ
06.08.2014 В Україні для 10% агропідприємств буде скасовано пільгове
оподаткування - Яценюк
Для 10% українських агропідприємств буде скасовано пільгове оподаткування.
Про це 6 серпня заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"У нас була довга дискусія з ПДВ в аграрному секторі. Всі ті, у кого річний
обсяг виручки не більше 20 млн. грн. і 3 тис. га, залишаються на пільговій системі
оподаткування. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування. Отже, 90%
залишається на пільговій системі оподаткування, 10% будуть на загальній системі
оподаткування", - уточнив А.Яценюк.
АПК-Інформ
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ПРОГНОЗ ВИРОБНИЦТВА ВІВСА ТА СОРГО В СВІТІ У 2014/15
МАРКЕТИНГОВОМУ РОЦІ
Дем’янчук В. В.,
кандидат с-г наук, експерт ІРАР
За оцінками Департаменту сільського господарства США світове виробництво
вівса очікується в обсязі 22,267 млн. т., що на 1,381 млн. т. або на 5,8% менше від
минулого маркетингового року (рис. 1).
Разом з тим, не зважаючи на це, аналіз динаміки світового виробництва вівса
протягом останніх п’ятимаркетингових років свідчить про те, що, в цілому,
простежується позитивний тренд щодо його збільшення.
Також в цілому зростають обсяги світового експорту вівса – протягом 2010/11 –
2013/14 маркетингових років вони збільшилися на 357 тис. т. (на 19,6%).
У 2014/15 МРпрогнозується збільшення обсягів світової торгівлі вівсом у
порівнянні із 2013/14 МР – на 131 тис. т. або на 6%.
При тому, що очікується деяке зменшення обсягів загального світового
споживання вівса (на 438 тис. т. або на 1,9%), прогнозується певне зниження запасів на
кінець маркетингового року (на 574 тис. т. або на 18,9%). Слід також додати, що площі
під посіви вівса в світі у 2014/15 МР очікуються на 118 тис. гектарів (на 1,2%) менше,
ніж у 2013/14 МР.
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4. АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

1.
Виробництво вівса в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках (джерело
- USDA).

Випуск
№ 95
29 серпня
2014 року

- 37 -

До ТОР-5 провідних світових виробників вівса у 2014/15 МР віднесені – ЄС
(7,978 млн. т.), Російська Федерація (5 млн. т.), Канада (2,8 млн. т.), Австралія (1,15
млн. т.) та США (1,096 млн. т.), на які припадатиме 81% його світового виробництва
(рис. 2).
Серед інших основних виробників вівса – Чилі (700 тис. т.), Китай (580 тис. т.),
Україна (500 тис. т.), Аргентина (460 тис. т.), Білорусь (400 тис. т.), Бразилія (380 тис.
т.), Казахстан (250 тис. т.), Норвегія (236 тис. т.) та Туреччина (210 тис. т.).
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2.
Провідні виробники вівса в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).

3.
Провідні експортери вівса в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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Найбільшими в світі експортерами вівса (рис. 3) традиційно очікуються Канада
(1,8 млн. т.), Австралія (200 тис. т.), ЄС (150 тис. т.), Чилі (100 тис. т.) та США (29 тис.
т.). Принагідно зазначити, що саме на Канаду припадатиме 78% світового експорту
вівса. Також доцільно додати, що протягом 2010/11 – 2013/14 маркетингових років
експорт вівса з Канади збільшився на 226 тис. т. (на 16,4%), у 2014/15 МР рівень його
збільшення, у порівнянні із попереднім роком, оцінюється у 200 тис. т. або 12,5%. При
цьому обсяги експорту вівса з ЄС у 2014/15 МР, у порівнянні із попереднім роком,
очікуються до зменшення (на 125 тис. т. або на 45,4%), а його поставки з Чилі можуть
збільшитися на 49 тис. т. (майже вдвічі).

29 серпня
2014 року
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Найбільшим імпортером вівса в світі є США, до яких у 2014/15 МР може бути
завезено 1,724 млн. т., що становитиме 74,6% світового імпорту (рис. 4). Серед інших
світових імпортерів вівса – Мексика (100 тис. т.), Китай (100 тис. т.), Швейцарія (50
тис. т.), Японія (50 тис. т.), Норвегія (40 тис. т.), Південна Африка (25 тис. т.) та
Еквадор (20 тис. т.).
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4.
Провідні імпортери вівса в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).

5.
Виробництво вівса в Україні у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).
В Україні (рис. 5), як вже було зазначено вище, у 2014/15 МР обсяги
виробництва вівса очікуються на рівні 500 тис. т., що на 33 тис. т. (на 7%) більше, ніж у
попередньому році. Дещо збільшуватимуться обсяги споживання вівса (на 25 тис. т. або
на 5,2%), обсяги його експорту прогнозуються на рівні минулого року – 5 тис. т.
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6.
Виробництво сорго в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках (джерело
- USDA).
Виробництво сорго в світі у 2014/15 МР оцінюється в обсязі 64,084 тис. т. (рис.
6), що на 4,295 млн. т. (на 7,2%) більше, ніж у попередньому році.
Очікується деяке збільшення площ посіву під цю культуру у порівнянні із
2013/14 МР – до 40,948 млн. га (на 506 тис. т. або 1,2%). При цьому прогнозована
врожайністьстановитиме 15,7 ц/га, що більше від минулорічного показника на 0,9 ц/га.
Також прогнозується до збільшення, у порівнянні з минулорічним показником, рівень
загального споживання сорго – до 62,794 млн. т. (на 4,503 млн. т. або на 7,7%). Обсяги
експорту та запаси на кінець маркетингового року можуть зрости, відповідно- на 261
тис. т. (на 3,5%) та на 743 тис. т. (на 13,4%).
Протягом останніх років не відбувалося певних змін щодо рейтингового складу
провідних світових виробників сорго (рис. 7).
До ТОР-5 провідних виробників сорго в світі у 2014/15 МР віднесені США
(10,414 млн. т.), Мексика (7 млн. т.), Нігерія (6,5 млн. т.), Індія (6 млн. т.) та Аргентина
(4,8 млн. т.), на які припадатиме 54,2% його світового виробництва.

7.
ТОР-10 провідних виробників сорго
маркетингових роках (джерело - USDA).
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Для інших основних виробників сорго прогнозуються наступні показники його
виробництва – Ефіопія (4 млн. т.), Судан (3,8 млн. т.), Китай (2,8 млн. т.), Бразилія (2,4
млн. т.), Австралія (2,05 млн. т.).
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Слід зазначити, що у порівнянні із 2013/14 МР, в країнах-провідних виробниках
сорго прогнозуються наступні зміни обсягів виробництва: збільшення – у США (на 532
тис. т. або на 5,4%), Індії (на 750 тис. т. або на 14,3%), Аргентині (на 600 тис. т. або на
14%), Судані (на 1,551 млн. т. або на 67%), Китаї (на 100 тис. т. або на 3,7%), Австралії
(на 943 тис. т. або в 1,8 рази); зменшення – у Мексиці (на 300 тис. т. або на 4,1%); в
Нігерії, Ефіопії та Бразилії показники виробництва сорго очікуються на рівні
минулорічних.

8.
Провідні експортери сорго в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).
Серед провідних експортерів сорго у 2014/15 МР (рис. 8) найбільша частка
світового експорту – 93,6%, припадатиме на США (4,572 млн. т.), Аргентину (1,8 млн.
т.) та Австралію (800 тис. т.). До інших основних експортерів сорго віднесені – Україна
(150 тис. т.), Ефіопія (75 тис. т.), Індія (50 тис. т.), Нігерія (50 тис. т.), Уругвай (30 тис.
т.), Китай (25 тис. т.), Кенія (25 тис. т.) та Південна Африка (25 тис. т.). При цьому
обсяги експорту сорго з США у новому маркетинговому періоді можуть зменшитися на
254 тис. т. (на 5,2%), з Аргентини та Австралії збільшитися – на 100 тис. т. (на 5,8%) та
на 450 тис. т. (у 2,3 рази), відповідно.

9.
Провідні імпортери сорго в світі у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).
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До найбільших світових імпортерів сорго у 2014/15 МР відносять Китай (3,9
млн. т.) та Японію (1,5 млн. т.), на які сумарно припадатиме 71,1% світових обсягів
його імпорту (рис. 9). Очікується, що імпорт сорго у новому маркетинговому році до
інших провідних країн-його імпортерів буде здійснюватися у таких обсягах – до
Мексики – 300 тис. т., Чилі – 300 тис. т., Колумбії – 250 тис. т., ЄС – 200 тис. т., Судану
– 100 тис. т., Тайваню – 100 тис. т., Ботсвани – 50 тис. т., Ефіопії – 50 тис. т., Ізраїлю –
50 тис. т., Кенії – 50 тис. т. При цьому, у порівнянні із 2013/14 МР, обсяги імпорту
сорго до Китаю зростуть на 500 тис. т. (14,7%), Мексики – на 100 тис. т. (50%), Чилі –
на 100 тис. т. (в 1,5 рази). У порівнянні з минулим роком обсяги поставок сорго можуть
зменшитися – до Японії – на 100 тис. т. (6,2%), Ізраїлю – на 50 тис. т. та Кенії – на 50
тис. т. (вдвічі).

10.
Виробництво сорго в Україні у 2010/11 – 2014/15 маркетингових роках
(джерело - USDA).
В Україні, згідно чинного прогнозу, виробництво сорго у 2014/15 МР (рис. 10)
становитиме 120 тис. т. обсяги його експорту – 150 тис. т. при загальному його
споживанні в обсязі 105 тис. т. При цьому, у порівнянні з минулим маркетинговим
роком, можуть дещо зменшитися запаси сорго на кінець маркетингового року – до 9
тис. т. (на 5 тис. т. або на 35,7% ).
___________________________________________________________________________
При підготовці публікації використані матеріали Департаменту сільського господарства США
(www.fas.usda.gov).
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Протягом останніх трьох маркетингових років (2012/13-2014/15МР),
спостерігалось збільшення світових посівних площ під житом. За цей період, порівняно
з 2011/12 МР, вони зросли на 0,802 млн. га (на 16,4%). В 2014/15 маркетинговому
періоді очікується їх несуттєве зменшення (на 27 тис. га або на 0,5), порівняно з
минулим періодом, до 5,687 млн. га (рис. 1).

1.
Виробництво жита в світі у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках та
прогноз на 2014/15 МР (джерело - USDA).
Обсяги виробництва жита в світі також протягом останніх трьох маркетингових
років збільшились у порівнянні з 2011/12 МР на 3,04 млн. тонн (на 24,8%). 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%), а в
2013/14 МР, порівняно з 2012/13МР, – на 2,37 млн. тонн (на 16,6%). Очікується, що в
2014/15 маркетинговому році обсяги його виробництва (відповідно до попереднього
періоду) зменшаться на 1,37 млн. тонн (на 8,2%) та складуть 15,3 млн. тонн (рис. 1).
Прогнозується, що світові обсяги кінцевих запасів жита в 2014/15 МР складуть
1,51 млн. тонн, що на 0,473 млн. тонн (на 23,8%) менше, порівняно з минулим
періодом.
На кінець 2014/15 маркетингового року, порівняно з минулим періодом, вони
збільшаться - в США (на 4 тис. тонн); зменшаться – в ЄС (на 287 тис. тонн), Російській
Федерації (на 75 тис. тонн), Республіці Білорусь (на 75 тис. тонн), Україні (на 35 тис.
тонн), Канаді (на 5 тис. тонн); залишаться на рівні минулого року - в Туреччині та
Японії.
В 2014/15 маркетинговому періоді несуттєво знизиться (на 0,3 млн. тонн або на
1,8%), порівняно з минулим роком, і загальне споживання жита. За прогнозом в
поточному періоді воно складе 15,785 млн. тонн. Відмітимо, що найнижчий рівень
споживання жита за останні п’ять маркетингових періодів був в 2010/11 та 2011/12
маркетингових роках – 12,5 млн. тонн (на 4,59 млн. тонн або на 26% менше, ніж в
2009/2010 МР) та 12,7 млн. тонн, відповідно.
Очікується, що 2014/15 маркетинговому році загальне споживання жита,
порівняно з минулим періодом, збільшиться - в Російській Федерації (на 400 тис.
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тонн), Чилі та Казахстані – по 10 тис. тонн, США (на 8 тис. тонн); зменшиться - в ЄС
(на 400 тис. тонн), Україні (на 195 тис. тонн), Республіці Білорусь (на 100 тис. тонн),
Аргентині (на 12 тис. тонн), Канаді (на 10 тис. тонн); залишиться на рівні минулого
маркетингового періоду – в Туреччині та Японії.
Обсяги торгівлі житом в останні три періоди зменшувалися. Найбільший обсяг
торгівлі був в 2011/12 МР - 0,505 млн. тонн. Очікується, що в 2014/15 МР він складе
0,386 млн. тонн, що на 56 тис. тонн (на 12,7%) менше, ніж в минулому періоді (рис. 1).
Лідером з виробництва жита серед країн-виробників стабільно є ЄС, який
виробляє до 60% від його світового обсягу. Друге місце посідає Російська Федерація
(понад 20%), третє - Республіка Білорусь, четверте - Україна (рис. 2).

2.
Провідні виробники жита в світі у 2014/15 маркетинговому році (джерело USDA).
Країни Європейського Союзу протягом останніх двох маркетингових років
наростили обсяги виробництва - в 2012/13 МР воно збільшилось на 1,86 млн. тонн (на
27%), порівняно з попереднім періодом, в 2013/14МР, порівняно з 2012/13 МР, - на 1,42
млн. тонн (на 16,2%). В 2014/15 маркетинговому періоді виробництво очікується на
рівні 9,11 млн. тонн (на 1,07 млн. тонн або на 10,5% менше, ніж в 2013/14 МР).
Російська Федерація, у порівнянні з 2013/14 МР, в поточному маркетинговому
періоді збільшить виробництво жита на 0,14 млн. тонн (на 4,2%), а Республіка Білорусь,
Україна та Канада та Аргентина - зменшать виробництво відповідно на 0,2 млн. тонн
(на 13,3%), на 0,238 млн. тонн (на 37,3%), на 0,02 млн. тонн (на 8,5%) та на 0,012 млн.
тонн (на 23%). В Туреччині 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 протягом трьох останніх
маркетингових років воно стабільне і, в 2014/15МР відповідно до минулого періоду
зросте на 10 тис. тонн (на 16,7%).
Очікується, що в 2014/15 МР виробництво жита в ЄС складе 9,11 млн. тонн
(59,6% світового обсягу), Російській Федерації – 3,5 млн. тонн (22,9% світового
обсягу), Республіці Білорусь – 1,3 млн. тонн (8,5% світового обсягу), Україні – 0,4 млн.
тонн (2,6% світового обсягу), Туреччині – 0,35 млн. тонн (2,3% світового обсягу), США
– 0,213 млн. тонн (1,4% світового обсягу), Канаді – 0,19 млн. тонн (1,2% світового
обсягу), Чилі – 0,07 млн. тонн (0,46% світового обсягу), Казахстані – 0,05 млн. тонн
(0,33 світового обсягу), Аргентині – 0,04 млн. тонн (0,26% світового обсягу) .
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Провідними країнами-експортерами жита у 2014/15 МР будуть ЄС, Російська
Федерація, Канада, які експортують 90% від світового експорту, Республіка Білорусь,
США та Україна - 9% від світового експорту.
Прогнозується, що в 2014/15 маркетинговому періоді ЄС експортує 150 тис.
тонн (38,9% світового експорту), Російська Федерація - 100 тис. тонн (25,9% світового
експорту), Канада - 100 тис. тонн (25,9% світового експорту), Республіка Білорусь
– 25 тис. тонн (6,5% світового експорту), США – 6 тис. тонн (1,5% світового експорту)
та Україна – 5 тис. тонн (1,3% світового експорту) (рис. 3).

3.
Провідні експортери жита в світі у 2014/15 маркетинговому році (джерело USDA).
Слід відмітити, що в поточному маркетинговому році такі провідні країниекспортери, як ЄС та Канада, порівняно з минулим періодом, зменшать обсяги
експорту на 20 тис. тонн (на 11,8%) та на 25 тис. тонн (на 20%), відповідно. Також
зменшать експорт Україна (на 35 тис. тонн або 87,5%) та США (на 1 тис. тонн або на
14,3%). Навпаки, -збільшить обсяги експорту на 25 тис. тонн (на 33,3%) Російська
Федерація. Експорт з Республіки Білорусь залишиться на рівні минулого року.
Найбільші обсяги жита стабільно імпортує США – понад 50% світових обсягів.
ЄС та Японія – щонайменше 25% від світового імпорту (рис. 4).

4.
Провідні імпортери жита в світі у 2014/15 маркетинговому році (джерело USDA).
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В 2014/2015 маркетинговому році США імпортують 229 тис. тонн (59,5%
світового імпорту), ЄС – 50 тис. тонн (13,0%), Японія – 50 тис. тонн (13,0%), Російська
Федерація – 25 тис. тонн (6,5%), Норвегія та Ізраїль – по 15 тис. тонн (по 3,9%),
Південна Корея –10 тис. тонн (2,6%), Швейцарія – 5 тис. тонн (1,3%).
В поточному маркетинговому році, порівняно з минулим, Ізраїль зменшить
обсяги імпорту на 10 тис. тонн (на 40%), США – на 4 тис. тонн (на 1,7%); обсяги
імпорту до ЄС, Японії, Російської Федерації, Норвегії, Південної Кореї, Швейцарії
залишаться на рівні минулого періоду.
Україна. Протягом останніх десяти маркетингових років (2004/05-2013/14)
посівні площі під житом 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, вони складають менше 300 тис. га. В 2014/15 МР посівна площа під житом склала
200 тис га, що на 79 тис. га (на 28,3%) менше, ніж в минулому році (рис. 5).

5.
Виробництво жита в Україні у 2010/11 – 2013/14 маркетингових роках та
прогноз на 2014/15 МР (джерело - USDA).
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 з 2010/11МР – не більше 1,08%.
В структурі посівних площ під зерновими та зернобобовими в 2004/05 МР жито
займало 4,64%, в 2006/07 МР – 2,48%, з 2010/11 – не більше 1,93%.
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 – 2013/14 МР - 0,464 - 0,676 млн. тонн.
Прогнозується, що в 2014/15 МР виробництво жита складе 0,4 млн. тонн (на 238
тис. тонн або на 37,3% менше, ніж в минулому періоді), що забезпечить Україні 4 місце
серед провідних країн-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- 2014/15 МР – в межах 1,02-1,47%. За прогнозними оцінками в 2014/15
маркетинговому році в структурі виробництва зернових та зернобобових
сільськогосподарських культур обсяги виробництва жита можуть не перевищити 1%.
Загальне споживання жита в Україні за десять останніх років зменшилось в 2
рази і в останні роки (2010/11-2013/14 МР) не перевищувало 650 тис. тонн. За
прогнозом в 2014/15 маркетинговому році воно складе 430 тис. тонн, що на 195 тис.
тонн (на 31,2%) менше, ніж в попередньому періоді.
Запаси жита на кінець 2014/15 МР складуть 104 тис. тонн, що на 35 тис. тонн
менше, ніж в минулому маркетинговому році.
- 46 -

При підготовці публікації використані матеріали Державної служби статистики України
(www.ukrstat.gov.ua) та Департаменту сільського господарства США (www.fas.usda.gov).

БЮЛЕТЕНЬ

Інституту Розвитку Аграрних Ринків

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 - 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 2014/15 маркетинговому періоді (рис. 5) Україна експортує 5
тис. тонн жита (на 35 тис. тонн або на 87,5% менше, ніж у минулому маркетинговому
році). Цей обсяг експорту забезпечить Україні 6 місце серед провідних країнекспортерів жита.
_________________________________________________________________________
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